Atenção
Informações gerais

Precauções gerais

•	Não proceder à recolha da amostra
durante a menstruação ou se tiver
outro tipo de sangramento no reto
(por exemplo devido a hemorróidas
ou outra causa).

•	Impedir que o líquido no tubo de
colheita seja ingerido ou entre em
contacto com os olhos e outras
mucosas. O tubo de colheita está
especialmente desenhado para
evitar qualquer fuga do líquido inserido no tubo de colheita.

•	Não permitir que a amostra de
fezes para execução do teste entre
em contacto com urina ou água da
sanita.
•	Proceder à colheita da amostra
imediatamente após defecar.
NÃO é necessária nenhuma dieta
especial nos dias anteriores à realização do teste.

•	Não inserir o tubo de colheita no
ânus.
•	O tubo de colheita só pode ser
utilizado UMA VEZ. Se necessário
solicitar outro tubo de colheita no
seu Centro de Saúde.
•	Manter o tubo de colheita fora do
alcance das crianças.

Deverá entregar o tubo de teste para análise no Centro de Saúde até 48h
depois da recolha da amostra juntamente com a carta convite.

Programa de
Rastreio do Cancro
do Colon e Recto

Programa de Rastreio do Cancro do Colon e Recto
Procedimento para a recolha da amostra
1
Papel Higiénico

2

Papel Higiénico

Coloque papel higiénico dentro
da sanita ou num bacio para
recolher as fezes, em zona seca.
O papel higiénico não deve ter
contacto com a água da sanita
ou urina.

As fezes devem ficar directamente sobre o papel higiénico. É
mais fácil sentar-se virado para
a tampa da sanita. Lembre-se,
as fezes devem permanecer
em zona seca.

4

5

Água

3

Não escreva na etiqueta do tubo,
os seus dados já se encontram
associados à carta convite que
recebeu.
Desenrosque a tampa verde
do tubo de colheita que contém
o colector de amostra de cor
verde, como indicado na figura.

6

Insira o colector de amostra de
fezes em 4 locais distintos e
faça um movimento na forma
cruz na superfície das fezes. As
ranhuras do colector têm de
estar totalmente preenchidas
com a amostra de fezes.

Volte a introduzir o colector
verde com a amostra de fezes
dentro do tubo de colheita.
Certifique-se que enrosca bem
para fechar. NÃO VOLTAR A
ABRIR. Depois de correctamente fechado, inverta e agite
algumas vezes.
Coloque o tubo dentro do saco
de transporte que recebeu e
coloque-o na porta do frigorífico
até ao momento da entrega.
Deverá entregar o tubo no
seu Centro de Saúde até 48h
depois da recolha da amostra,
juntamente com a carta convite.

