
ابل ما معتقدیم که مشکالت صحی دوران طفلی ق

.حل است

دستورالعمل سواب بمپر

GenV
جمع آوری نمونه مدفوع  طفل شما

قبل از اینکه شما شروع کنید-

لطفا این دستورالعمل ها را بخوانید•

روزگی یا در 7نمونه را در سن طفل با سن  کمتر از یک هفته؟ •

اسرع وقت بعد از آن جمع اوری کنید

نمونه را در اسرع وقت که طفل بیشتر از یک هفته سن دارد؟ •

میتوانید جمع آوری کنید 

نمونه خود را در جمع آوری را فراموش کرده اید یا مشکل است؟ •

هر نمونه مهم است-هر زمان برگردانید 

:با ما تماس بگیرید-بسته را گم کردید یا اشتباه کردید؟ •

1800تلیفون 436 888 www.genv.org.au: ویب سایت:
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:شما نیاز خواهید داشت▪

این دستورالعمل ها،  1.

(nappy)بسته نمونه بمپر   2.

شما، و

یک قلم  3.

کنیدبمپر  کثیف طفل تانرا عوض▪

رار بمپر کثیف را در یک طرف ق▪

دهید تا زمانیکه طفل شما در 

مثال )حالت مٔصون قرار گیرد 

(گهواره

بمپر کثیف را روی یک سطح▪

ثابت باز کنید

ود، تیوب را بچرخانید  تا باز ش▪

تا نوک سواب آزاد شود

ا مراقب باشید که نوک سواب ر▪

روی پوست یا هر سطح دیگری

لمس نکنید

به آرامی با نوک سواب از مواد ▪

مونه مدفوع در بمپر  کثیف یک ن

کوچک بردارید

بسیار زیاد از مواد مدفوع ▪

برندارید

نوک سواب فقط باید کمی رنگ▪

شود

سواب را مستقیماً داخل تیوب▪

قرار دهید

اجازه ندهید نوک سواب به ▪

پوست یا هر سطح دیگری 

برخورد کند

تیوب را محکم ببندید▪

، تاریخ را روی تیوب بنویسید▪

مع تاریخ ج"جایی که نوشته شده 

"آوری شدن

(“Date collected”)
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دهیدتیوب را داخل بسته سفید قرار▪

د لبه های تیوب را به هم فشار دهی▪

شودتا با کمترین هوای ممکن بسته

تیوب را در پاکت سفید پاسخ ▪

پرداخت شده جاسازی کنید

پاکت را بسته کنید▪

د این میتوانید در حرارت اطاق بمان▪

(نه در یخچال یا فریزر)

پاکت را در عرض یک هفته یا در▪

-ارسال کنید GenVاسرع وقت به 

ضرورت به پست ندارد آن را در 

خته هر صندوق پستی استرالیا اندا

میتوانید 

.گزاریمتشکر از همکاری شما تا نسل بعدی سالم ترین باشد، سپاس
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