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دستىرالعمل جمع آوری نمىنه مدفىع

تلفن های تماس 5159795949:یا 9066945909

هستْیات کیت هخصْؽ خوغ آّری ًوًَْ

دطتْرالؼولِای کلی

 .1دطتْرالؼول خوغ آّری ًوًَْ
 . 2فزم درخْاطت آسهایغ گْارػی ،چِارػذد تزچظة کْچک ،تظتَ اطتزّفْرم طفیذ
زاّی یک ػذد کیظَ یخی کْچک تِوزاٍ دّ ػذد لْلَ آسهایؼی  1.5هیلی لیتزی
 . 3دّػذد اپلیکاتْر اطتزیل ،یک خفت دطتکغ ،یک ػذد پیپت اًتقالی ،کاغذ پْػاًٌذٍ
تْالت ،دّػذد پذ اکلی ،یک ػذد پذ ضذ ػفًْی کٌٌذٍ.
.4کالُک هخصْؽ کاغذی)Card -board hat (protocult
 .5پاکت پالطتیکی هخصْؽ پظت  FedEXتِوزاٍ تزچظة ارطالی
.5پاکت پالطتیکی تا آرم ًارًدی رًگ BIOHAZARD

 .1تزای اطویٌاى اس درطت تْدى ًتایح آ سهایغ تا دقت دطتْرات را دًثال کزدٍ ّفزهِای السم را
خْاًا ّ تَ دقت کاهل کٌیذ.
 .2فزم درخْاطت آسهایغ گْارػی را کاهل کٌیذ.
 .3اطویٌاى زاصل ًواییذ کَ ًام ّ تاریخ تْلذ تیوارتز رّی تز چظة ُا صسیر ًْػتَ ػذٍ اطت.
 .4قثل اس ارطال کیت اطویٌاى زاصل کٌیذ کَ پاکتِای پالطتیکی هخصْؽ BIOHAZARDّ FedEX
کاهال تظتَ ػذُاًذ.

چگًْگی خوغ آّری ًوًَْ
مىاردی که در کیت مهیا نشده است اما بزای جمع آوری نمىنه نیاس بىده و به شما ارایه خىاهد شد شامل "یک عدد بشفاب تى گىد کاغذی یکبار مصزف میباشد".

تزای خوغ آّری ًوًَْ هذفْع :
.1قثل اس خوغ اّری ًوًَْ  ،اطویٌاى زاصل ًواییذ کَ کیظَ یخی کْچک در زالیکَ داخل تظتَ طفیذ اطتزّفْرم خای دارد در فزیشر فزار دادٍ ػذٍ ّ کاهال یخ تظتَ اطت.
 .2قبل از جمع اوری نمونه نباید از ملین ها استفاده شده باشد.
 . 3اس کاغذُای تْالت تزای خوغ آّری ًوًَْ اطتفادٍ ًکٌیذ؛ سیزا هوکي اطت تَ ػلت داػتي ًوکِای تارین تز رّی ًتایح آ سهایغ اثزات ًا هطلْب تدا گذارد.
 4اتتذا دطتِایتاى را تا آب ّ صاتْى ػظتَ ّ خؼک ًواییذ .طپض اس دطتکؼِای هخصْؽ تذّى هادٍ التکض ( ) Latex freeمهیا شده در کیت استفاده کنید
 .5هثاًَ خْد را قثل اس خوغ آّری ًوًَْ هذفْع تخلیَ ًواییذ.
 .6تِتز اطت ًوًَْ هذفْع اتتذا در یک ظزف خؼک خوغ آّری ػْد .تزای ایي هٌظْر اتتذا کالُک هخصْؽ کاغذی را تْطط تزچظثِای دّ لثَ آى تَ رّی تْالت ًصة کزدٍ ّ طپض تؼفاب تْ گْد کاغذی
را در هسل هخصْؽ خای دُیذ .هذفْع را تَ داخل تؼقاب کاغذی تخلیَ کٌیذ.
 .7تِیچ ػٌ ْاى اس ُز گًَْ هذفْػی کَ تَ داخل کاطَ تْالت ریختَ ػذٍ اطت تزای ًوًَْ تزداری اطتفادٍ ًکٌیذ.
 .8تزای کْدکاى تْخَ داػتَ تاػیذ کَ ًوًَْ را اس هذفْػی کَ در تواص هظتقین تا پٌثَ خذب کٌٌذٍ پْػک کْدک ًوی تاػذ خوغ آّری کٌیذ .تزای ایي هٌظْر هی تْاًیذ اس تکَ ای پالطتیک تویش ها تیي پْػک
ّپْطت کْدک اطٌفادٍ کزدٍ ّ یا پْػک کْدک خْد را اس خارج تَ داخل تَ اّ تپْػاًیذ  .تخصْؽ اگز کْدک ػوا اطِال داػتَ تاػذ زتوا ًیاس اطت کَ پْػک اس خارج تَ داخل پْػاًٌذٍ ػْدُ .وچٌیي تْخَ
داػتَ تاػیذ تا ًوًَْ هذفْع هخلْط ػذٍ تا ادرار را خوغ ا ّری ًکٌیذ.
 .9تزای اًتقال ًوًَْ هذفْع  :تَ آراهی ّ تا دقت درب لْلَ  1.5هیلی لیتزی خالی را تاس کٌیذ .طپض اگز هذفْع خاهذ یا ًیوَ خاهذ هیثاػذ؛ تا اطتفادٍ اس اپلیکاتْرُای اطاریل هفذار کوی اس هذفْع را تزداػتَ ّ
تَ داخل لْلَ کْچک خای دُیذ .طپض اهتذاد اضافی اپلیکاتْر را ػکظتَ ّ اهتذاد دیگز را تِوزاٍ هذفْع تَ ُواًگًَْ در داخل لْلَ تافی گذاریذ ّ طپض درب لْلَ تثٌذیذ .اگز هذفْع آتکی یا اطِالی هیثاػذ تایذ
اس پیپت اًتقالی تزای اًتقال اى تَ داخل لْلَ ُای آ سهایؼی اطتفادٍ کٌیذ .تا اطتفادٍ اس ایي رّع ُز دّ لْلَ را تا کوی هذفْع پز کٌیذ.

 .0تا  . 00تا اطتفادٍ اس دطتوال تْالت ططْذ خارخی لْلَ ُا را اس هذفْع اضافی ازتوالی پاک کٌیذ .طپض ُز دّ لْلَ را کٌار ُن فزار دادٍ ّ تا اطتفادٍ اس یک ػذد اس تزچظثِای تکویل ػذٍ تا هؼخصات تیوارُزدّ
دّلْلَ لْلَ را تَ ُوذیگز تچظثاًیذ.
 .11 .زال دّ لْلَ زاّی ًوًَْ را درداخل تظتَ طفیذ اطتزّفْرم تز رّی کیظَ کْچک یخی فزار دادٍ ،درب تظتَ را گذاػتَ ّ تا دّتزچظة دیگزآى را هسکن کٌیذ.
 . 12دطتِای خْد را تار دیگز تؼْییذ ّ تا اطتفادٍ اس پذُای الکلی ّ ضذ ػفًْی کٌٌذٍ تویش ّ ضذ ػفًْی کٌیذ.
 .13تظتَ طفیذ زاّی ًوًَْ را تَ داخل خیة پاکت پالطتیکی BIOHAZARD SPECIMEN BAGقزاردادٍ ّ هسکن تثٌذیذ .فزم درخْاطت آسهایغ را در طوت دیگزکیظَ تگذاریذ.
 .14زال پاکت  BIOHAZARD SPECIMEN BAGزاّی ًوًَْ را داخل خؼثَ طفیذ کارتًْی تا تزچظة زاّی هؼخصات آسهایؼگاٍ گذاػتَ ّ کل زؼثَ را تَ داخل پاکت پالطتیکی هخصْؽ پظت
 FedEXفزاردادٍ ّ ًوًَْ را ارطال ًواییذ.

طزیفَ ارطال تظتَ
 . 1قثل اسارطال ًوًَْ خْد تَ آسهایؼگاٍ لطفا اطویٌاى زاصل کٌیذ کَ کلیَ فزهِا تا اطالػات خْاًا ّ صسیر کاهل ػذٍ اطت.
 . 2یک ػذد اس تزچظة ُا را تا اطالػات تیوار کاهل کٌیذ ّدر قظوت پاییي فزم درخْاطت آسهایغ گْارػی تچظثاًیذ.
 .3تظتَ طفیذ زاّی ًوًَْ را تَ داخل خیة پاکت پالطتیکی  BIOHAZARD ENVELOPEقزاردادٍ ّ هسکن تثٌذیذ .فزم درخْاطت آسهایغ را در طوت دیگزکیظَ تگذاریذ.
 4پاکت  BIOHAZARDزاّی ًوًَْ را داخل خؼثَ طفیذ کارتًْی تا تزچظة زاّی هؼخصات آسهایؼگاٍ گذاػتَ ّ کل زؼثَ را تَ داخل پاکت پالطتیکی هخصْؽ پظت
 FedExقزار دادٍ ّتا خذا کزدى چظة پاکت پظتی هزتْط آى را کاهال هسکن تظتَ ّ فزم ارطال پظتی را تز رّی آى تچظثاًیذ .ایي فزم قثال تْطط پشػک هظؤل یا هظْلیي هزتْطَ
کاهل ػذٍ اطت.
 .5پاکت پظتی آهادٍ ارطال هیثاػذ .هیتْاًیذ تا ػوارٍ  FedEx 1-800-463-3339تواص گزفتَ تا تَ رازتی تظتَ ػوا اس هسل اقاهتتاى تزداػتَ ػذٍ ّ تَ آسهایؼگاٍ ارطال ػْدُ .وچٌیي
هیتْاًیذ آى را در صْرت اهکاى تَ داخل ًشدیکتزیي  FedEx boxتیاًذاسیذ.
 .6کلیَ ُشیٌَ ُای ارطالی تزطط آسهایؼگاٍ اس قثل پزداخت ػذٍ اطت.

NOTE: Exempt human specimens can be mailed using the US Postal Services First-Class Mail, Priority Mail, Express Mail, or Package Services Mail. For packaging
requirements, see http://pe.usps.gov, search term “10.17.2d”. See Section 10.17.9, entitled Packaging Exempt Human or Animal Specimens. This specimen is not
considered an Exempt human specimen, therefore all requirements for shipment are according to the rules for such specimens.
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