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خریطه معاینات گرفتن دارای اشیای ذیل میباشد:
آ  Aلوله با کود خط های عمودی streckkod
ب  Bبوتل محلول سیروم نرمال سالین
سی  Cسه دانه چوبک باریک و کوتاه برای گرفتن نمونه معاینه
دی  Dپیاله برای تف
ای  Eتکه برای جذب کردن (در جریان نمونه گرفتن از این
استفاده نمیشود ،بعد از نمونه گرفتن فقط در خریطه کوچک
)(Gانداخته میشود)
اف  Fرهنمای معاینه گرفتن (این ورق)
جی  Gیک خریطه کوچک "خریطه معاینه"
اچ  Hخریطه بزرگ (برای اینکه چوبک باریک و کوتاه و
چیزهای دیگر استفاده شده را در آن انداخت)
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دستورالعمل برای گرفتن معاینه خودی از بینی ،حلق و
لعاب
این دستورالعمل برای معاینه خودی در نظر گرفته شده است ،اما
شما منحیث والدین میتوانید در صورت ضرورت معاینه کودکان
تانرا انجام دهید.

In English:
This document is available
in English at:
abclabs.se/howitworks

A

آمادگی قبل از معاینه گرفتن
 .۱اگر کودک تان باید تست یا معاینه شود ،شما منحیث پدر یا مادر باید دستور العمل را همراه با کودک تان یکجا اجراء نمایید .در صورت
ضرورت ،شما منحیث پدر یا مادر میتوانید معاینه کودک تانرا بگیرید.
 .۲خریطه کوچک که به ) ”provpåse” (Gنشانی شده است را بکشید و در پهلوی خود بگذارید .محتوای خریطه بزرگ ) (Hرا به خریطه
کوچک ) (Gبگذارید.
 .۳پاکت چوبک های باریک)  (Cرا باز کنید .بوتل محلول سیروم نرمال سالین ) (Bرا بگیرید و از طریق دور دادن سرپوش آن ،آنرا باز
کنید.
 .۴لوله معاینه ) (Aرا بگیرید .اینرا باز کنید و سرپوش حدیده دار را طور عمودی به سمت باال بگذارید.
 .۵بوتل محلول سیروم نرمال سالین( )Bرا در لوله معاینه ) (Aخالی کنید .نگهداری لوله معاینه ) ، (Aرا ادامه دهید .بوتل خالی محلول سیروم
نرمال سالین را در خریطه بزرگ ) (Hبیندازید.
 .۶شما باید مطابق دستور العملهای ذیل سه معاینه را انجام دهید.

 ۲۰ثانیه

 ۲۰ثانیه

حلق  -گرفتن معاینه ۱

 .۱یک دانه از چوبک های باریک ( ) Cرا بگیرید .اینرا در طرف داخلی گونه به سمت گلو تا حدی که میتوانید هدایت دهید .در حدود ۲۰
ثانیه تراشیدن بوسیله نوک پنبه ای چوبک ،را دامه دهید.
 .۲چوبک باریک با نوک پنبه ای )  (Cرا داخل لوله معاینه ) (Aنمایید و در حدود  ۲۰ثانیه آنرا شور بدهید.
توجه! چوبک باریک را در لوله معاینه باقی نگذارید.
 .۳چوبک باریک )  (Cرا از لوله معاینه ) (Aبیرون آورید و آنرا در خریطه پالستیکی بزرگ ) (Hبیندازید.
 .۴نگهداری لوله معاینه ) (Aرا ادامه دهید.

بیبی  -گرفتن معاینه ۲

 .۱چوبک باریک ( ) Cشماره  ۲را بگیرید و نوک پنبه ای آنرا در مجرای بینی در حدود  ۲الی  ۳سانتی متر داخل نمایید .در حدود  ۲۰ثانیه
تراشیدن را دامه دهید .همین عمل را در سوراخ دیگر بینی و با همان چوبک باریک انجام دهید.
 .۲چوبک باریک با نوک پنبه ای )  (Cرا داخل لوله معاینه ) (Aنمایید و در حدود  ۲۰ثانیه آنرا شور بدهید.
توجه! چوبک باریک را در لوله معاینه باقی نگذارید.

 .۳چوبک باریک )  (Cرا از لوله معاینه ) (Aبیرون آورید و آنرا در خریطه پالستیکی بزرگ ) (Hبیندازید.
 .۴نگهداری لوله معاینه ) (Aرا ادامه دهید.

 ۲۰ثانیه

 ۲۰ثانیه

لعاب  -گرفتن معاینه ۳

 .۱پیاله برای تف را بگیرید و چندین بار طوری در آن تف کنید که کف آن به طور کامل از لعاب پوشیده شود.
 .۲چوبک باریک سومی ) (Cرا بگیرید و در داخل لعاب شور بدهید.
 .۳چوبک باریک با نوک پنبه ای را داخل لوله معاینه ) (Aنمایید و در حدود  ۲۰ثانیه آنرا شور بدهید.
توجه! چوبک باریک را در لوله معاینه باقی نگذارید.
 .۴چوبک باریک( ) Cو پیاله برای تف ) (Dرا در خریطه پالستیکی بزرگ ( )Hبیندازید.
 .۵لوله معاینه ) (Aرا بوسیله سرپوش آن به طور دقیق بسته نمایید ،و لوله را در داخل خریطه کوچک که با "خریطه معاینه" ””provpåse
) (Gنشانی شده است ،بگذارید.

 ۲۰ثانیه

بعد از معاینه گرفتن
 .۱خریطه کوچک که با "خریطه معاینه" ) ”provpåse” (Gنشانی شده است را به همان طریقه و در همان جاییکه در وقت رزرو کردن
برای تان ذکر شده بود ،بگذارید .خریطه بزرگ ) (Hهمراه با تمام چوبک های باریک ،پیاله برای تف و دیگر کثافات ،را در بیلرهای عادی
کثافات بندازید.

