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(Harborview Patient and Family Education)
Hãy bàn thäo v§i bác sï cûa quš vÎ vŠ cách chuÄn bÎ nào Çúng cho thº nghiŒm cûa quš vÎ.

Thu ThÆp MÅu Thº NghiŒm Phân
(Stool Sample Collection)

Träi t© giÃy tr¡ng ra. ñ¥t vào bÒn cÀu bên trên m¥t
nÜ§c.

ñi Çåi tiŒn. Phân së rÖi lên phía trên t© giÃy. Xo¡n
n¡p ÇÆy màu xanh và kéo lên. Rút que ra ngoài.

LÃy mÅu phân trÜ§c khi t© giÃy chìm xuÓng nÜ§c
và phân chåm vào nÜ§c. QuŒt phân b¢ng que.

PHÂN

Phäi ch¡c là mÅu phân bao phû phÀn rãnh que.
M U PHÂN

ñ¥t que trª låi vào chai.
V¥n ch¥t n¡p ÇÆy màu xanh. Không nên mª ra låi.
D¶i nÜ§c bÒn vŒ sinh. T© giÃy tr¡ng së không làm
nghËt hŒ thÓng Óng nÜ§c.

ñ¥t chai và mÅu yêu cÀu th‹ loåi thº nghiŒm vào
trong túi nh¿a và gºi låi phòng thº nghiŒm.
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There are many different kinds of medical tests and they require different kinds of preparation. For
example, some tests require fasting while other tests do not. Talk to your doctor about the test
preparation
that Patient
is right forand
you. Family Education
Harborview

Stool Sample Collection
Unfold white paper. Put inside toilet bowl on top
of the water.

Have a bowel movement. Stool will be on top of
the paper. Twist and lift off the green cap. Pull
out the stick.

Take stool sample before paper falls and stool
touches water. Scrape stool with the stick.
STOOL

Make sure the grooved part of the stick is
covered with stool sample.
STOOL SAMPLE

Put stick back in bottle.
Screw the green cap on tight. Do not reopen.
Flush toilet. White paper will not harm plumbing.

Put bottle and lab requisition in plastic bag and
return to lab.
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