Gaita örneğinin alındığı tarih

Lütfen gaita örneğinin alındığı tarihi belirtiniz ve bu
notu da yükleme zarfına ekleyiniz !

Gaita Örneği Alma Tüpü ile Dışkının Alınması
Gaita Örneği Alma Tüpünün Tasarımı
SARI: Kolayca kapanıp çıkarılabilen miktar çubuğu
Mavi: Konik yapıdaki mavi parça; sarı çubuktaki gereğinden fazla
gaitanın dışarıda kalmasını sağlar

Sıvı ile doldurulmuş gaita
örneği tüpü

 Miktar çubuğunu çıkartınız

 aita örnek alma tüpünün üst tarafında bulunan sarı parçayı çevirerek  miktar çubuğunu çıkartınız. Konik yapıdaki mavi
G
parça tüpte sabit ve kilitli bir şekilde yer almalıdır, mavi parçayı çıkartmayınız !

 Gaita örneğinin alınması

 iktar çubuğunu gaita örneğinin farklı bölgelerine 3-defa batırınız. Miktar çubuğunun ucunda bulunan tırtıklı alan tamamiyle
M
gaita örneğiyle kaplanmış olmalıdır.

 Miktar çubuğunun sadece bir kere örnek tüpüne yerleştirilmesi

 aita örneği alınmış olan miktar çubuğunu örnek tüpünün içine bir kere yerleştirin ve asla geri çıkarmayın. Çubuktaki fazla gaita
G
örneği, mavi kısmın konik yapısı sayesinde dışarda kalacaktır. Lütfen not edin: Miktar çubuğunda sadece küçük ve istenen miktar
kadar gaita örneği, örnek tüpünün içerisine girmektedir. Sarı olan parçayı sıkıca kapatınız ve kapanma esnasında parçanın tam
kapandığına dair sesi duyacaksınız.
Lütfen Not Edin: Tüpün içindeki gaita solüsyonu, normalde çok fazla renk değişimine uğramaz. Eğer aynı çubukla birkaç defa
çıkarıp örnek almaya kalkarsanız, bu durumda gereğinden fazla örnek miktarı almış olacaksınız ve tüpün içindeki solüsyonun rengi çok fazla değişmektedir. Bunun sonucunda da örnek, ya ölçülemeyecek duruma gelecektir yada yalancı pozitiflik durumu
ortaya çıkacak ve yanlış bir şekilde raporlanacaktır.

 Gaita örneğinin alınıp tüpe konulması
1

-3 noktalarında bahsedildiği gibi, örnek alındıktan sonra, örnek çubuğunun aynı günde yada en geç ertesi günde tüpe konulması
gerektiğine dair ilgili doktoru veya kliniği bilgilendiriniz.
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