
  : آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع

افتد که به علت مقدار کم با چشم قابل دیدن هاي مختلف لوله گوارش اتفاق میهاي مختصري در بخشگاهی اوقات خونریزي

  .نوبت انجام شود 3بهتر است این آزمایش در . هاي آزمایشگاهی تشخیص داده شودبنابراین باید با روش. نیست

  :آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمود براي انجام این

آوري نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، شلغم و ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع 72تا  48

  .تربچه خودداري نمایید

  :مصرف داروهاي زیر

- ساعت پیش از انجام آزمایش و دوره جمع 48باید  Cها و ویتامین سین، آسپرین، بروفن، کورتونآهن، ایندومتاسین، کلشی

ساعت پیش از انجام آزمایش  48در صورت خونریزي از لثه در حین تمیز کردن دهان و دندان در طی . آوري نمونه قطع شود

  .از مسواك زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید

  . نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود

  .ادرار یا سایر مواد آلوده شود نمونه مدفوع نباید با

   . آوري نمونه حتماٌ قید گرددتوجه نمایید که نام و نام خانوادگی، شماره بیمار و نوع نمونه روي ظرف جمع: نکته مهم 

هاي غذایی و دارویی خاصی را هایی را براي شما داده است که نیاز است محدودیتپزشک معالج شما، دستور انجام آزمایش

  .در خالل آزمایش مربوطه رعایت نماییدقبل و 

  : هاي غذاییراهنمایی

  : آوري نمونه مدفوع از خوردن موارد زیر خودداري نماییدسه روز قبل و در زمان جمع

  )گوسفند ( جگر، گوشت گاو، خوك، بره  -

ریشه ( روکلی، خیار، ترب کوهی خربزه، هندوانه، گرمک، طالبی، شلغم، گل کلم، تربچه ترب و کلم ب: انواع میوه هایی نظیر -

    )لیمو ترش ( هاي ترش مزه ها و عصاره، هویج، میوه)خردل 

  :توانید به طور متعادل از مواد غذایی زیر میل نماییدشما می

  ، بوقلمون یا ماهی )جوجه ( مقادیر کمی از مرغ خوب پخته شده  -

  ) که قبال ذکر گردید نا موارديخام یا پخته، به استث( مقادیر دلخواه را از سبزیجات  -

  سبز، کشمش پلویی، انگور سیب یا موز هایی نظیر آلو خشک، آلو، گوجهمیوه -

  یا ذرت بو داده ) پسته شامی ( زمینی و سبوس زیاد نظیر غالت و حبوبات، بادام) فیبر ( محصوالت حاوي الیاف  -

  



   :هاي داروییراهنمایی

  .نمودن داروهاي تجویز شده قبال با پزشک معالج خود مشورت نماییددر مورد قطع : نکته مهم  -

   .آوري شده را خصوصاً در موارد مشکوك به اسهال خونی بالفاصله به آزمایشگاه ارسال نمایندبیماران باید نمونه جمع -

  : هاي الزم جهت انجام آزمایش مدفوعآمادگی

تواند آنرا ظرف آوري مدفوع خود میباشد، بیمار پس از جمعآزمایشگاه میسر نمیآوري مدفوع در که امکان جمعدر صورتی

ساعت  8ساعت به آزمایشگاه تحویل دهد و در صورت نگهداري مدفوع در دماي یخچال امکان نگهداري مدفوع تا  2مدت 

چنانچه تست کشت مدفوع دارید . ودساعت باید به آزمایشگاه رسانده ش هاي اسهالی حداکثر ظرف نیم تا یکنمونه. وجود دارد

  . ساعت به آمایشگاه تحویل دهید 2توانید نمونه را حداکثر ظرف فقط می

  خون مخفی بررسی راهنماي جمع آوري مدفوع جهت
  :جهت این آزمایش نکات زیر رعایت گردد 

  .خودداري نمایندخانم هایی که عادت ماهیانه هستند تا سه روز پس از پایان دوره از انجام آزمایش  •

 .چنانچه به بیماري بواسیر یا شقاق مبتال هستید به آزمایشگاه اطالع دهید •

ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواك  48در صورت خونریزي از لثه در حین تمیز کردن دهان و دندان در طی  •

  .زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید

ساعت پیش از انجام  48باید  Cها و ویتامین رین، بروفن، کورتونسین، آسپآهن، ایندومتاسین، کلشیداروهاي  •

اگر هر گونه داروي دیگري مصرف می کنید حتما با پزشک خود جهت (  .آوري نمونه قطع شودآزمایش و دوره جمع

 . )قطع آن مشورت نمایید 

  .دهیدسریعاً به آزمایشگاه تحویل  رانمونه  •

 .ر مواد آلوده شودنمونه مدفوع نباید با ادرار یا سای •

 .شده باشدآوري نمونه حتماٌ قید توجه نمایید که نام و نام خانوادگی، شماره بیمار و نوع نمونه روي ظرف جمع  •

  

 


