
کی مو معتقدیم که مشکالت بهداشتی دوران کود

.قابل حل استه

دستورالعمل سواب پمپر 

GenV( الته)
جمع آوری نمونه مدفوع نوزاد شمو

قبل از ای که تو شروع که نی-

لطفا این دستورالعمل ها ره بخوانید•

روزگی یا ده اسرع وقت 7؟  نمونه ره ده سن نوزاد کمتر از یک هفته•

.بعد از آن جمع آوری که نید

نمونه ره ده اسرع وقت جمع نوزاد بیش از یک هفته سن ده ره؟  •

.آوری که نید همانطور که میتانی

نمونه خود ره ده هر جمع آوری ره فراموش که دید یا سخت استه؟  •

هر نمونه مهم استه-زمان برگردانید 

:قدی ازمو تماس بیگیرید-کیت ره گم که دید یا اشتباه که دید؟ •

1800تیلفون 436 888 www.genv.org.au: ویب سایت:
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:شمو نیاز خواهید دشت▪

این دستورالعمل ها،1.

ز ا( الته) کیت سواب پمپر 2.

شمو، و 

یک قلم3.

چتل نوزاد خو ره (  الته)پمپر▪

الیش که نید

چتل ره  ده یک ( الته)پمپر ▪

طرف قرار بدید تا زمانی که 

نوزاد شمو ده  موقعیت امنی قرار

(مثال گهواره)بگیره  

الته چتل ره روی یک سطح ▪

سخت باز که نید

از لوله ره  تاو داده و بکشید تا ب▪

تا نوک سواب آزاد شوه٬شوه

مراقب به شید که نوک سواب ▪

ره روی پوست یا هر سطح 

دیگری لمس نه که نید

ده آرامی نوک سواب ره لمس ▪

وع که نید تا لکه کوچکی از مدف

ه چتل برداشت( الته) از پمپر 

شوه

زیاد آو نخورید▪

نوک سواب فقط باید کمی رنگ▪

شوه

سواب ره مستقیماً داخل لوله ▪

قرار بدید

اجازه نه دید نوک سواب ده ▪

پوست یا هر سطح دیگری 

برخورد که نه

ته بررسی که نید که محکم بس▪

شده باشد

ید، تاریخ ره روی لوله نوشته که ن▪

تاریخ جمع "جایی که موگیه 

"آوری

(“Date collected”)
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ار لوله ره داخل کیسه سفید قر▪

بدید

لبه های کیسه ره ده هم فشار ▪

ن بدید تا ده کمترین هوای ممک

بسته شوه

اسخ کیسه سفید ره ده  پاکت پ▪

رهی که نید

پاکت ره مهر و موم که نید▪

ه ن)می تانه ده  دمای اتاق باشد ▪

(ده  یخچال یا فریزر

ا پاکت ره ده عرض یک هفته ی▪

GenVده اسرع وقت ده 

آن ره ده هر -ارسال که نید 

ندازید، صندوق پستی استرالیا بی

بدون نیاز به مهر

.زاریماز ای که کمک کردید تا نسل بعدی سالم  ترین باشد، سپاسگ
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