خذ عينة المسحة
صل خطوة بخطوة
دليل إرشادي ُمف َّ

هل تحتاج إلى مساعدة؟
إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل مع مجموعة االختبار
هذه ،يرجى تنبيه أحد الموظفين.

قد تشعر بعدم الراحة في المسحة .ال تُدخل المسحة بشكل أعمق إذا
شعرت بمقاومة قوية أو ألم.
في حالة وجود دم أو قيء على عينة المسحة ،يرجى تنبيه أحد
الموظفين.

أزل غطاء وجهك.
انظر داخل فمك وابحث عن اللوزتين في مؤخرة
الحلق.
يمكنك استخدام المرآة للمساعدة.
اللوزتان أو المكان الذي كان من المفترض أن
يكونا فيه (إذا تم استئصالهما) هو المكان الذي
ستمسح فيه عيّنتك.

أمسك المسحة في يدك ،وافتح فمك على اتساعه
وافرك الطرف النسيجي للمسحة على كال
اللوزتين (أو المكان الذي كان من المفترض أن
يكونا فيه) في مؤخرة الحلق مع تالمس جيد 3
مرات على األقل (استخدم مرآة لمساعدتك في
فعل هذا).
قم بإزالة عصا المسحة بعناية من مؤخرة حلقك.

 10ثواني

تمخض برفق من أنفك في منديل ورقي
تخلص من المنديل المستعمل في سلة النفايات
السريرية المقدمة.
وهذا لكي تتخلص من المخاط الزائد.

استخدم معقم اليدين لتنظيف يديك.
هذا لكي ال تلوث مجموعة االختبار.

طرف
ناعم

ضع نفس الطرف لنفس المسحة برفق في إحدى
فتحتي األنف حتى تشعر بمقاومة طفيفة (حوالي
 2.5سم أو  1بوصة فوق أنفك).

15- 10
ثواني

لف المسحة  5مرات على طول الجزء الداخلي
من فتحة األنف.

بعد جمع العينة ،أمسك المسحة في يدك منتصبة وال تنزلها وأبلغ
أحد مساعدي االختبار.
تحقق مما إذا كانت المسحة في عبوة مغلقة
أمامك.
حدد الطرف النسيجي الناعم للمسحة.

احرص على عدم لمس أي أسطح بالمسحة.
ضع غطاء وجهك.

المقبض

افتح العبوة وأخرج المسحة برفق.
سيتم استخدامها لكل من الحلق
واألنف.

ال تجعل طرف المسحة النسيجي يالمس لسانك أو أسنانك أو خديك أو لثتك أو
أي أسطح أخرى.
تصبح المسحة غير صالحة إذا المست هذه األجزاء ،وستحتاج إلى مسحة
جديدة .وإذا حدث هذا ،اطلب من أحد الموظفين تقديم المساعدة.

اتبع تعليمات أحد أعضاء فريق العمل حول ما يجب القيام به بعد
ذلك.
استخدم معقم اليدين بعد تسليم العينة.

