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 البراز

  الخفيالدم  عن والبحث الكالبروتكتين  الفحص الكيميائي والفيزيائي ، الطفيلية، 
 

 

 المواد  ال�زمة من أجل الجمع
 .بملعقة حاوية ب�ستيكية مع غطاء مزودة  −

  

  للتحليل الكيميائي و الفيزيائي و  الطفيلي طريقة الجمع
  

 .، كيس من الب�ستيك أو ورقةة السرير نونيضع البراز في وعاء أو على سطح نظيف وجاف، مثل  −

خ ا1سطح يتجنب توس مع) الجوزلحبة  يحجم مساوب(نحو ربع قدرته ب الحاوية على غطاء الموضوعةملعقة بالملء إ −
 .الخارجية

 12لمدة تصل إلى  C°4 ) درجة حرارة تساوي في( تخزينھا في الث�جةقم بوأالمختبر في أسرع وقت ممكن إلى أرسل  −
 ساعة؛

يوما بعد جمعھا عينات مختلفة، ويفضل  3في  الدم الخفي  عن لبحثلعينات لفحص الطفيليات والنبغي أن يتم جمع ي −
 .يوم

  

  للبحث عن الدم الخفي طريقة الجمع
  

 .ضع البراز في وعاء أو على سطح نظيف وجاف، مثل نونية السرير ، كيس من الب�ستيك أو ورقة −

خ ا1سطح يتجنب توس مع) الجوزلحبة  يحجم مساوب(نحو ربع قدرته ب الحاوية على غطاء الموضوعةملعقة بالملء إ −
 .الخارجية

 12لمدة تصل إلى  C°4 ) درجة حرارة تساوي في( تخزينھا في الث�جةقم بوأالمختبر في أسرع وقت ممكن إلى أرسل  −
 ساعة؛

 . لذلك مخصص مجمعمتواجد أيضا في المختبر −
  

  م�حضة 
الخفي عن الدم  البحث مستبعدووھ ؛تحديد الدھون ومنتجات الھضمفيزيائي للبراز يشمل ا<ختبارالكيماوي و ال −

  .طلب على وجه التحديدتوالطفيليات التي يجب أن 
 تناول اCمتناع عنت من ا1حسن جمع العيناالذي يتم فيه  الطفيلي خ�ل ا1سبوع وBختبارالكيماوي و الفيزيائي لبالنسبة  −

تجنب تناول البقوليات والمكسرات، والفواكه من ا1حسن كما انه . مكافحة اCسھال ومكافحة الجراثيمأدوية  الملينات، و
 ).الخوخ والمشمش والطماطم والفراولة والكمثرى والتين والجزر والموز(مقاومة الالبشرة ذات والخضروات 

الخضار، سلطة، (الخبث بغذائي غني اتباع نظام ب يوصن. أي قيود غذائية خاصة ليست ھناك للبحث عن الدم الخفي −
 .اCختبار بالتزامن مع فترة الحيض، أو حين تعاني من البواسيرب تقميجب أن C ). والفواكه، وغيرھا

 .تجنب التلوث مع البولمع حاويات مختلفة،  3استخدام  يجب عمليات إج�ء متعاقبة من البراز 3لجمع عينة من  −
و  الكيميائي وفة في ا<ختباروصالمجمع الطريقة بيجب ا<لتزام ديدان اCسطوانية إذا لزم ا1مر البحث المستھدف لل −

 .وفحص الطفيليات الفيزيائي
 .من خ�ل اختبار سكوتش) الدبوسية(يجب أن تتم عملية البحث عن بيض الدبوسية الدويدية  −
 .يتم تنفيذ البحث عن كريبتوسبوريديم بارفم فقط بناء على طلب محدد −

  
  

(7A) Aggiornato al 01/03/2018  - FECI (esame chimico-fisico, parassitologico, calprotectina, ricerca sangue occulto) 
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