
Thu thập Mẫu

Sau khi Thu thập Mẫu

Trước khi Quý vị Thu thập Mẫu

Xử lý Mẫu
1. Không thu thập mẫu phân từ trong chỗ nước 

bồn cầu.
2. Đi tiểu trước khi đại tiện
3. Thu thập phân trong một vật 
    đựng sạch, khô, chẳng hạn như:
 • Đĩa giấy
 • Hộp nhỏ bằng bìa cứng 
 • Xô
4. Lót vật đựng bằng giấy thu thập 

mẫu được gửi kèm.

5. Mở nắp màu xanh lá bằng cách 
vặn sang trái và kéo lên.

6. Cạo bề mặt mẫu phân bằng que 
lấy mẫu.

7. Phân phải phủ kín phần có rãnh 
của que lấy mẫu.

8. Đóng lọ lấy mẫu bằng cách chặt 
nắp sang phải. Không mở lại 
nắp.

9. Xả nước phân ở bồn cầu. Nếu quý vị sử dụng 
giấy thu thập mẫu, hãy xả nó xuống bồn cầu.

Hướng dẫn Xét nghiệm Máu trong Phân dành cho Bệnh nhân *

•  Để nghe các hướng dẫn này bằng Tiếng Anh, 
Tiếng Tây Ban Nha, hay Tiếng Việt, hãy gọi số 
713-798-1110.

    Truy cập: www.bcm.edu/cprit/fitvideos  

• Không có hạn chế đặc biệt nào về chế độ 
ăn hay thuốc cho xét nghiệm này.

• Ba ngày trước, trong, hay sau chu kỳ kinh 
nguyệt của quý vị, hoặc

• Nếu quý vị bị trĩ đang chảy máu, máu trong 
nước tiểu, các vết cắt hở trên tay, hoặc đại 
tiện phải rặn mạnh trong cùng ngày.

DỪNG LẠI Không làm xét nghiệm này:

Vui lòng lưu ý:

Quý vị cần giúp đỡ?

• Lấy ống nhỏ ra khỏi phong bì.
•  Không dùng bộ xét nghiệm sau ngày hết hạn 

đề trên bìa các-tông và nhãn của ống.
•  Xác nhận là ống mẫu được dán nhãn với tên 

quý vị, mã số hồ sơ y tế (MR#), ngày sinh, và 
ngày thu thập mẫu.

• Cất trữ lọ đựng mẫu ở nhiệt độ phòng 36-86F.
• Gửi lại mẫu cho y viện của quý vị trong vòng 

15 ngày kể từ ngày thu thập mẫu.

1. Gói lọ đựng mẫu bằng miếng 
đệm thấm nước đã cho.

2. Đặt lọ đựng mẫu vào trong túi 
đựng bệnh phẩm.

3. Mang cả bộ xét nghiệm tới y viện 
của quý vị hoặc gửi lại qua 
đường bưu điện sử dụng phong 
bì đã trả bưu phí được gửi kèm.

*Hướng dẫn phỏng theo OC-Light. Manual iFOBT Kit
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Quý vị đã hoàn thành xét nghiệm!
Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị yêu cầu liên lạc 
tiếp, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để xếp lịch nội 
soi ruột kết cho quý vị.


