
 

របបៀបប្បើ្ាស់ 

គោលបណំង 
ការប វ្ ើបេសត  InSure® ONE™ ស្សវ ងរកថាបេើមានឈាមជាប់បៅកន ុងលាមក

របស់អ្នកស្ែរឬបេ។ ្បសិនបបើមានឈាមអាចជាសញ្ញា ននជំងឺពាក់ព័នឋនឹងចុង្កពះ

បពាះប ៀនស្ែល្េ ូប វ្ ើការពាាល។ សំណាកបនះ្េ ូាន្បមូលជាឯកជនបៅផ្ទះ

របស់អ្នក ប ើយបន្ទទ ប់មកការប វ្ ើបេសត បនះ្េ ូានបរៀបចំបៅមនទ ីរពបិោ្ន៍ ឬ 

ការយិាល័យ  ជិាជ ជី ៈប ជជោស្តសត ។ ការប វ្ ើបេសត ៍ InSure® ONE™ 

គឺស្មាប់ប្បើ្ាស់កន ុងការប វ្ ើបោគ និិចឆ ័យកន ុងមនទ ីរពិបោ្ន៍ (in vitro) ស្េប ុបណាណ ះ។ 

 

ឧបករណ៍គេជ្ជសាស្រ ត្  IVD 
ការប វ្ ើបេសត  InSure® ONE™ បោរពបៅតាមបសចកដសី្ែន្ទំអំ្ពឧីបករែ៍ប ជជោស្តសត  

IVD 98/79/EC និងមានសញ្ញា  CE។ 

 េ ធី សាសាស្រ ត្  
ការប វ្ ើបេសត  InSure® ONE™ ្េ ូានប្បើ្ាស់បែើមបីរកបមើលការ ូរឈាមកន ុង

ចុងបពាះប ៀន។ ជំងឺននបពាះប ៀន្ំែូចជា ការែុះោច់ (polyps) និង 

រលាកភ្នន សបពាះប ៀន្ំ (colitis) ប វ្ ើឱ្យមាន 

ឈាមបរមិាែេិចេួចចូលកន ុងចុងបពាះប ៀន។ ្បសិនបបើមានឈាមជាប់បៅ

កន ុងលាមករបស់អ្នក ឈាមបន្ទះ្េ ូានបញ្ជ នូពីលាមកបៅកន ុងេឹកចានបងគន់។ 

ឧបករែ៍ InSure® ONE™ មានសមាា រៈស្មាប់យកសំណាកេឹកចានបងគន់

ចំនួនពីរ ពី លាមកមួយ ែុំ បែើមបីប វ្ ើបេសត  ថាបេើមានឈាមបៅកន ុងសំណាក

ស្ែរឬបេ។ ការ្បមូលសំណាកបនះមានភ្នពងាយ្សួល 

មិនេ្មូ ឱ្យមានការេុកដាក់លាមក 

និងអ្នុ េតបៅកន ុងបនទប់េឹករបស់អ្នកផ្ទទ ល់។ 

្មា្ធាតុ 
ឧបករែប៍េសត ពំុមានោរធាេុផ្សសំ្ែលមាន្បេិកមមបេ។ 

 

 

 

្មាា រគសេងៗគៅកន ុងកញ្ច បឧ់បករណ ៍
• បសចកត ីស្ែន្ទំអ្ំពីការប្បើ្ាស់ 
• កាេប វ្ ើបេសដ  
• កញ្ចប់កូនេមារ ស្ែលមានកូនេមារពីរ និងថង់ដាក់សំែល់មួយ 
• ប្ោមសំបុ្េស្មាប់បផ្ញើ្េឡប់មក ញិ 
• េ្មង់ប ល្ ើយេបស្ែលមានោល កសមាគ ល់ 

ការរកាទុក នងិការទកុដាក់ 
កាេប វ្ ើបេសត គួរស្េរកាេុកបៅសីេុែហភ្នពកន ុងបនទប់។ ្េូ ការពារកុំឱ្យប ះ 

កបតត  និងពនល ឺនថៃបដាយផ្ទទ ល់។ ្េូ ប្បើឧបករែ៍មុនកាលបរបិចឆេផ្ុេកំែេ់បៅបលើ

កាេប វ្ ើបេសត ។ 

 េ ធសាលពកកំណត់ៃននសាតិេ ធី សា 
ការប វ្ ើបេសត បនះស្សវ ងរកឈាមបៅកន ុងលាមករបស់អ្នក។ 

មានោា នភ្នព្កពះបពាះប ៀនជាប្ចើនស្ែលអាចបណាត លឱ្យមានឈាមបៅកន ុង

លាមករបស់អ្នក។ ្បសិនបបើអ្នកេេួលានការប វ្ ើបេសត  “  ជិជមាន” 

បន្ទះចាពំាច់្េ ូមានការប វ្ ើបេសត  និងវាយេនមលបស្នាមបេៀេពី្គបូពេយ។ 

ការប វ្ ើបេសត បនះមិនជំនួសឱ្យការពិនិេយោរពាងគកាយ 

ឬចុងបពាះប ៀន្ំ្មមតារបស់អ្នកពសំីណាក់្គបូពេយបឡើយ។ លេធផ្លបេសត  

“អ្ ជិជមាន” មានន័យថា ពំុមានរកប ើញឈាមមនុសសបៅកន ុងសំណាកបឡើយ។ 
 

ប ះបីយា ងណា ែបំៅបពាះប ៀន រមួ ងំជំងឺឫសែូង និងមហារ ើក

បពាះប ៀន្ំខ្លះអាចមាន ូរឈាមមួយរយៈបពលខ្ល ី ឬអ្េ់មាន ល់ស្េបោះ។ 

ជាងបនះបៅបេៀេឈាមអាចនឹងមិនមានការាោចបសម ើៗោន បៅកន ុង 

ឬបៅបលើលាមកបឡើយ ប ើយការប វ្ ើបេសតអាចមានលេធផ្ល

អ្ ជិជមានប ះបីជាមានឈាម ឬមានជំងឺចុង្កពះបពាះប ៀនក៏បដាយ។

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

ការគរៀបចំគ ើមបសាប្បមូល្ំណាក ការ្ពមាន និងចំែុច្េ ូ្បងុ្បយ័េន 

• សូមអានបសចកដ ីស្ែន្ទំ ងំអ្សម់ុនបពលចាប់បផ្តើមប វ្ ើបេសត របស់អ្នក។ 
• អ្នកមិនចាំាច់េមអាហារ ឬថាន ណំាមួយបឡើយ។ 
• ការបរបិភ្នគស្ផ្លប ើ និងបស្នលអាចប វ្ ើឱ្យលេធផ្លបេសតកាន់ស្េ្េឹម្េូ ។ 
• ្េូ ពិនិេយបញ្ជ ី “សមាា រៈបៅកន ុងកញ្ចប់” បែើមបីឱ្យែឹងចាស់ថា អ្នកមាន

្គប់សមាា រៈ ងំអ្ស់។ 

• ្បសិនបបើអ្នកមានោរធាេុលាងសមាា េ ឬេឹកសមាា េពែ៌បខ្ៀ បៅកន ុង

ចានបងគន់ ឬអាងេឹករបស់អ្នក បន្ទះ្េូ យកោរធាេុ ងំបន្ទះបចញ 

រចួចាក់បងហ រូេឹកបងគន់ចំនួនពីរែង។ 

 

្ហគមន៍អឺរ ុប 

តំណាងគកញ្ទិធ  ិ

គលខកូ ប្កមុ 

គប្បើប្ា្់ប្តឹម (ឆ្ន ំ ខខ ៃងៃ) 

កប្មិត្សាតុណហ ពក 

្ូមកំុគប្បើប្ា្់គ ើងេ ធញ 

្ញ្ញា  CE 

្មាា រគៅខាងកន ុង 

មានប្គប់ប្ោន់្ប្មាប់គ វី ើគត ត្  

ប្បយ័តន ្ូមគមើលការខណនអំំកសាការគប្បើប្ា្់ 

ប្កមុហ ុនសលិត 

ឧបករណគ៍េជ្ជសាស្រ ត្ ្ប្មាប់គ វី ើគោគេ ធនិចឆ័យកន ុងមនទ សារកិ

គសាីន៍ (in vitro) 

គប្ោោះថ្នន ក់ខសនកជ្សាេសាស្រ ត្  

សលិតសលគនោះ ថ្ ិតគប្កាមា៉ា តង់មួយ 

ឬគលើ្កសាមួយ 

្ូមដាក់គៅឆ្ៃ យកសាកគដៅ  

មិនខមន្ប្មាបគ់ប្បើប្ា្់ៃសទកន ុង 

្ូមទុកឱ្យសុតកសាៃ គកេង 

សញ្ញា សមាគ ល់ស្ែលានប្បើ្ាស ់

្ប្មាប់គប្បើប្ា្់កន ុងការគ វី ើគោគេ ធនិចឆ ័យកន ុងមនទ សារកិគសាីន៍ (in vitro) 

 



 

 

លកខខណឌ មួយចំនួនអាចបណាត លឱ្យលទធសលគត ត្ មិនប្តឹមប្តេូ 

អនកមិនគួរគ វី ើគត ត្ គ ើយ ប្ប្ិនគបើ៖ 

• កាេប វ្ ើបេសត ផ្ុេសុពលភ្នព។ 
• ឧបករែ៍្បមូលសំណាក ខូ្ច កខ្វក់ 

ឬបមើលបៅែូចជា្េូ ានប ះពាល់បៅកន ុងលកខែៈណាមួយ។ 
• អ្នកមានជំងឺឫសែូងាេស្ែលកំពុង ូរឈាម។ 

• អ្នកមានឈាមបៅកន ុងេឹកបន្ទម ឬអ្នកប ើញឈាមបៅកន ុងចានបងគន់។ បៅកន ុង

ករែីបនះសូម ក់េងបៅប ជជបែឌ ិេរបស់អ្នក។ 
• រយៈបពលបីនថៃមុន កន ុងរយៈបពល ឬរយៈបពលបីនថៃបន្ទទ ប់ពីអ្នកមានរែូ ។ 
• អ្នកមានោន មមុេ ឬរបួស ូរឈាមបៅបលើនែរបស់អ្នក។ 
• េឹកចានបងគន់របស់អ្នកមានជាេិន្ប ឬស្្ចះ។

 

្បសិនបបើអ្នកមានសំែួរណាមួយ ឬ្េ ូការជំនួយពាក់ព័នធនឹងការ្បមូលសំណាក សូម ក់េងបៅបលខ្ 1-800-531-3681។ 



 

 

DISCARD 

សូមអានការខណនទំងំអ្់មុនចាប់គសតើមការគ វី ើគត ត្ រប្់អនក 
 

  

ជំហានេី 1 
• សូមយកការស្ែន្ទំ ងំបនះ កញ្ចប់កូនេមារ 

និងកាេប វ្ ើបេសត ចូលកន ុងបនទប់េឹក។ 

• សូមចុចបងហ រូេឹកមុនគកលអ្នកបបន្ទទ របង់។ 

 

 

 

 

ជ្ំហានទសា 4 
• ្ូមគប្បើប្ា្់កូនតមារកណ៌គខៀេមួយ  

គា្ងនមៗគៅគលើៃសទលាមករប្់អនកប្បខហល 5 

 េ ធនទសា។  

• ្បសិនបបើលាមកេន់ 

្េូ ្េឡប់ចុះបឡើងជាមួយេឹកបៅជុំ  ញិលាមក។ 

• ្េូ យកកូនេមារបចញពីេឹកថនមៗ 

និង្េូ ្គ ើមដងបែើមបីកុំឱ្យជាប់េឹក 

និងលាមកប្ចើនបពក។ 

ជំហានេី 2 
• បន្ទទ ប់ពីអ្នកបបន្ទទ របង់ 

្ូមកុំដាក់ប្កដា្អនម័យគប្បើប្ា្់រចួគៅកន ុងចានបងគន់ 

ប ុស្នតដាក់កន ុងកញ្ចប់សំែល់ពែ៌បខ្ៀ ស្ែលានផ្ដល់ជូន។ 

• ្ូមកុំចុចបងហ រូទឹកបងគន់បន្ទទ ប់ពីអ្នកបបន្ទទ របង់។ 

 

 

 

 

ជ្ំហានទសា 5 
• ្េូ បផ្ទរស្េសំណាកទឹកបដាយជូេជក់េមារថនមៗបៅ

បលើរបូកាបរ៉េពែ៌សេូចស្ែលមានសញ្ញា បលខ្ “1” 

បៅកាេប វ្ ើបេសត ្បស្ ល 5   និ្ទេី 

(អាចប វ្ ើឱ្យ្បឡាក់របូសញ្ញា កាបរ៉េ)។ 

• សូមបាះបចាលកូនេមារស្ែលប្បើរចួបៅកន ុងក

ញ្ច ប់សំែល់ពែ៌បខ្ៀ  រចួបាះបចាល។ 

ជំហានេី 3 
• ្េូ បលើកសនទះស្ែលមានអ្កសរ 

“បលើក្េង់បនះយកសំណាក (LIFT HERE FOR 

SAMPLE)” 

បៅបលើកាេប វ្ ើបេសត បែើមបីបបើករបូកាបរ៉េេូចពែ៌សស្ែ

លមានអ្កសរបលខ្ “1” និងបលខ្ “2”។ 

 

 
 

 

ជ្ំហានទសា 6 
• សូមប្បើ្ាស់កូនេមារពែ៌បខ្ៀ េីពីរបែើមបី 

អ្នុ េតជំហានេី 4 មដងបេៀេ 

រចួសូមបផ្ទរសំណាកទឹកបៅកន ុងកាេប វ្ ើបេសត  

បដាយជូេជក់េមារថនមៗបៅបលើរបូកាបរ៉េពែ៌សេូច

ស្ែលមានសញ្ញា បលខ្“2” រយៈបពល្បស្ ល 5   និ្ទេី។ 

• សូមបាះបចាលកូនេមារស្ែលប្បើរចួបៅកន ុងកញ្ច ប់

សំែល់ពែ៌បខ្ៀ  រចួបាះបចាលកន ុង្ុងសំោម។

 

 

 

   

ជំហានេី 7 
• ្ូមប្កសានគ េ្ ោះ ៃងៃខខឆ្ន ំកំគណើត 

និងកាលបរ ធគចឆទយក្ំណាករប្់អនកបៅបលើោល ក

បិេ។ 

• ្ូមកុំគលេចដាក់កាលបរ ធគចឆទយក្ំណាក។ 

• ្េូ បកោល ក រចួបិេ ញិបៅបលើគ្មប។ 

ជំហានេី 8 

• សូមបំបពញេ្មង់ប ល្ ើយេប។ 

• សូមដាក់កាេប វ្ ើបេសត  

និងេ្មង់ប ល្ ើយេបបៅកន ុងប្ោមសំបុ្េបផ្ញើតាម

បសវាន្បសែីយ៍បង់្ាក់ជាមុន 

ស្ែលានផ្ដល់ជូន។ 

• ្បសិនបបើអ្នកជំន្ទញស្ផ្នកប ជជោស្តសត  

និងមនទ ីរពិបោ្ន៍របស់អ្នកានផ្ដល់ជូនអ្នកនូ េ្ម

ង់សំបែើបេសត ស្ែល្ពីនរចួប្សច 

សូមដាក់េ្មង់បនះចូលកន ុងប្ោមសំបុ្េស្មាប់បផ្ញើ

បៅ ញិផ្ងស្ែរ។ 

ចុចបងហ រូេឹក  

បិេោល ក បំបពញព័េ៌មាន បផ្ញើតាមន្បសែីយ៍ 

កូនេមារ 

ជូេ្ោលៗយកស្េេឹក 
ជូេ្ោលៗមដងបេៀេ 

 

បាះបចាល 



 

 

ជំហានេី 9 

• សូមបផ្ញើ្េឡប់បៅមនទ ីរពិបោ្ន៍ 

ឬការយិាល័យ 

ជំន្ទញស្ផ្នកប ជជោស្តសតតាមរយៈបសវាបញ្ជ នូសំបុ

្េ ឬតាមរយៈការ្បគល់ជូនបដាយផ្ទទ ល់នែ។ 

 

• កាេប វ្ ើបេសត ្េូង្បគល់បៅឱ្យមនទ ីរពិបោ្ន៍ 

ឬ

អ្នកជំន្ទញស្ផ្នកប ជជោស្តសត  ញិឱ្យានឆាប់តាម

ស្ែលអាចប វ្ ើានបៅកន ុងរយៈបពល 14 

នថៃបន្ទទ ប់ពី្បមូលសំណាក។ 

• លេធផ្លបេសតនឹង្េូ ផ្ដល់ជូនបដាយអ្នកជំន្ទញស្ផ្នក

ប ជជោស្តសត របស់អ្នក។ 
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