Polish

Cancer Screening Programmes

Prowadzone przez NHS badania przesiewowe na obecnoĞü
nowotworu jelit
1. Zanim przeprowadzisz test
Zanim usiądziesz na sedes, przygotuj
zestaw diagnostyczny: wyjmij swój zestaw
z koperty i przygotuj sobie dwie kartonowe
szpatuáki.

Aby zapewniü czystoĞü próbki a tym
samym prawidáowoĞü wyniku analizy, nie
otwieraj strony oznaczonej napisem ‘DO
NOT OPEN’.
Niniejsza ulotka wyjaĞnia jak prawidáowo uĪyü
zestaw diagnostyczny.
Prosimy uwaĪnie przeczytaü.

W swoim zestawie znajdziesz:
5 Opáaconą kopertĊ zwrotną
5 6 kartonowych szpatuáek
5 PomaraĔczowo-biaáy kartonowy zestaw
diagnostyczny

Zestaw skáada siĊ z 3 czĊĞci, na 3
oddzielne wypróĪnienia.
Za kaĪdym razem otwórz tylko jedną
klapkĊ.
Nie rozdzielaj 3 czĊĞci.

2. Przeprowadzenie testu
Zanotuj datĊ na klapce nr.1 w okienku
znajdującym siĊ na stronie z
wydrukowanym Twoim nazwiskiem.

Uwaga:
Nie otwarty, Twój zestaw zachowa waĪnoĞü
przez wiele miesiĊcy. Musimy jednak
otrzymaü ukoĔczony test do analizy w ciągu
14 dni od pobrania pierwszej próbki.

•

Odklej klapkĊ nr.1.

•

ZauwaĪysz dwa maáe okienka
przeznaczone na Twoje próbki.

•

Miej zestaw diagnostyczny i
szpatuáki pod rĊką.

Uwaga! Nie analizujemy próbek w weekendy

3. Pobranie pierwszej próbki
•

•

Uwaga! PróbkĊ naleĪy pobraü z kaáu,
który nie znajdowaá siĊ w misce
klozetowej – moĪe to wpáynąü na jakoĞü
wyniku analizy. Oto kilka sposobów
przejĊcia próbki:
• ZáoĪony fragment papieru
toaletowego
• DáoĔ zabezpieczona plastykową
torbą
• Czysty pojemnik jednorazowego
uĪytku
Przy pomocy kartonowej szpatuáki pobierz
maáy fragment pobranego kaáu. Rozsmaruj
cienko w pierwszym okienku.

Uwaga: Nie trzeba pobieraü próbek z
trzech wypróĪnieĔ pod rząd, ale naleĪy je
pobraü z trzech róĪnych wypróĪnieĔ.

Lista kontrolna
Czy umieĞciáeĞ próbki w szeĞciu
okienkach?
Czy zanotowaáeĞ datĊ na trzech klapkach?
Czy zestaw dotrze do laboratorium w
ciągu 14 dni of pobrania pierwszej próbki?
JeĞli na którekolwiek pytanie z listy
kontrolnej odpowiedĨ brzmi NIE,
prosimy skontaktowaü siĊ z bazą badaĔ
przesiewowych po poradĊ, dzwoniąc pod
nieodpáatny numer: 0800 707 60 60.

•

Przy pomocy drugiej szpatuáki pobierz
nastĊpną próbkĊ z innej czĊĞci kaáu.
Rozsmaruj cienko w drugim okienku.

4. Po pobraniu próbki
•

•
•

NaleĪy wytrzeü szpatuáki w papier
toaletowy, zapakowaü i wyrzuciü do
Ğmietnika na zewnątrz. Nie naleĪy
spuszczaü kartonowych szpatuáek w
toalecie.
Zamknij klapkĊ i wsuĔ pod pomaraĔczowy
pasek.
Nie przechowuj zestawu w ciepáym
miejscu ani w sáoĔcu – moĪe siĊ
uszkodziü. Umyj rĊce po uĪyciu.

JeĞli moĪesz odpowiedzieü TAK na
wszystkie pytania listy kontrolnej,
umieĞü zestaw w zaáączonej kopercie
zwrotnej, zaklej ją i wyĞlij pocztą. Koperta
speánia wymagania poczty i moĪna ją
bezpiecznie wysáaü. Prosimy siĊ jednak
upewniü, Īe jest czysta. Ma to na celu
ochronĊ pracowników poczty.

Czy masz jakieĞ pytania?
ZadzwoĔ do bazy badaĔ przesiewowych
pod nieodpáatny numer 0800 707 60 60
Wszystkie rozmowy są ĞciĞle poufne.
Prosimy nie czuü zaĪenowania –
odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy
porady. Nasi pracownicy są na Twoje
usáugi.

5. Pobranie drugiej próbki
•

Zanotuj datĊ na klapce 2.

•

Powtórz test uĪywając dwóch okienek pod
klapką 2.

6. Pobranie trzeciej próbki
•

Zanotuj datĊ na klapce 3.

•

Powtórz test uĪywając dwóch okienek pod
klapką 3.

PamiĊtaj:
Przechowuj swój zestaw diagnostyczny z
daleka od sáoĔca czy Ĩródáa ciepáa

