ÖRNEK ALIM
SETİ KULLANIM
KILAVUZU

DIŞKI ANALİZ TESTİ
NASIL YAPILIR?
Bu kullanım kılavuzunu adım adım takip edin. Böylece
Kalın Bağırsak Kanseri Tarama Programına doğru şekilde
katılırsınız. Örnek alımıyla ilgili ﬁlmi şu sayfada izleyin:
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek.
Örnek alım setini çocuklardan uzak tutun.

1

ADIM 1: Kabarcık zarfı açın ve içindekileri
çıkarın. İçinde şunlar var:
• yeşil bir torbayla bir küçük şişe (iFOBtesti), emici kâğıt (dörtgen mendil) ve
ürün bilgileri;
• toplama kâğıdı (yeşil çizgili beyaz kâğıt).
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ADIM 2: Yeşil torbayı ve toplama kâğıdını
alıp tuvalete gidin. İdrarınızı yapın ve
sifonu çekin.
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ADIM 3: Toplama kâğıdını resimli yüzü
yukarı gelecek şekilde klozetin içindeki
suyun üstüne koyun.
ADIM 4: Toplama kâğıdı dışkınızı tutar.
Hemen bir örnek alın.
Yeşil torbadaki şişeciği çıkarın.
Dörtgen kâğıdın üstüne bırakın.
Yeşil renkli kâğıdı döndür ve şişeyi açın.
Sıvıyı boşaltmayin.
Başka sıvı da eklemeyin.
ADIM 5: Yeşil kapağın ucunda üzerinde
oluklar bulunan bir çubuk var. Bunu dışkı,
çubuğun oluklarına yapışıncaya kadar
sürün. Daha fazla dışkı gerekmez.
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ADIM 7: Şişeyi yeşil torbanın içine koyun.
Dörtgen mendilin üstüne bırakın.
Torbayı kapatın.
Sifonu çekin ve toplama kâğıdını dışkıyla
birlikte kanalizasyona gönderin. Bu kâğıt
biyolojik olarak parçalanabilir.
ADIM 8: Katılım formunu doldurun.
(Aile) hekiminin bilgilerini de kontrol et.
Gerektiğinde bu bilgileri düzelt veya ekle.
Dikkat: Katılım formunu doğru
doldurmazsanız testin sonuçlarını
alamazsınız!
ADIM 9: Yeşil torba ve katılım formunu
birlikte kabarcık zarfa koyun. O zarfın
üzerinde laboratuvarın adresi yazılıdır.
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DDK-FL-GA-1701-T

ADIM 6: Çubuklu kapağı tekrar şişeye
sokun. Tık sesini duyuncaya kadar bastırın.
Dikkat: Şişenin üzerine hiçbir şey yazmayın
ve şişeyi daha açmayın!

ADIM 10: Bu zarfı mümkün olan en
kısa sürede postalayın. Posta pulu
yapıştırmanız gerekmez. Eğer örneği
hemen gönderemezseniz, şişeyi
buzdolabında muhafaza edin. En fazla yedi
gün.

GÖNDERDİĞİM ÖRNEK NE OLACAK?
Laboratuvar, dışkı örneğinde kan varlığını test eder.
Sonuç 14 gün içinde size ve (aile)hekiminize gönderilir. Hiçbir sorun olmasa bile, sonuçlar her zaman
gönderilir.

Dit is de vertaling Turks van “CVK17-003 DDKFL-GA-1701-T_hires” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze
vertaling mag enkel verspreid worden met de
originele brontekst “CVK17-003 DDK-FL-GA1701-T_hires”.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Martens, Centrum voor Kankeropsporing vzw, Ruddershove 4, 8000 Brugge
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