பரிசெோதனை எப்படி செய்வது?
வில்னலகனளச் ெரியோகப்

பரிசெோதனைக்கு ேலம்

உங்களிடம் பரிசெோதனை சேற்சகோள்ளச் செோல்லி

பூர்த்தி செய்துள்ள ீர்களோ

செகரிக்கும் கோகிதத்னத

வந்த கடிதத்தில் இரண்டு ஒட்டும் வில்னலகள்

ேற்றும் ேன்கு

தோசை ஒட்டிக் சகோள்ளும்

இருந்தோல் 1 ேற்றும் 2 எைக் குறிப்பிட்டுள்ள

ஒட்டியுள்ள ீர்களோ என்று

சடப்களின் உதவியுடன்

செயல்கனளச் செய்து பின் 3 க்குச் செல்லவும்.

ெரி போர்க்கவும்.

டோய்சலட்டின் விளிம்பில்

உங்களிடம் கடிதம் இல்னலசயன்றோல் சேரோக

ஒட்டவும். கோகிதத்தின் ேடுசவ

டியூனபப் போதுகோப்பு

சலெோக அழுத்தவும்.

நுனேக்கவும்.

உனறயில்

ெிறு பள்ளம் வருேோறு

கீ சே சகோடுக்கப்பட்டுள்ள 1பிஸ் ஸுக்குச்
செல்லவும்.

முக்கியக் குறிப்பு: பரிசெோதனை ெரியோக
சபரிய வில்னலனய

அனடயோளம் கோட்டும்
படிவத்தின் ேீ து ஒட்டவும்.
இது உபகரணத்தின்

ேத்தியில் உள்ளது. பிறகு
இந்த படிவத்னதப் பூர்த்தி

டி உறையில் :

எந்தவித திரவமும் படோேல் இருப்பது அவெியம்

● டியூப் உள்ள பாதுகாப்பு

( ெிறுேீர், ப்ள ீச்..)

உறைறயயும்
● பூர்த்தி செய்த

மூடினயத் திருப்பி

டியூனபத் திறக்கவும்.

அறையாள
வில்றைறயயும்
றவக்கவும்.

1
ெிறிய வில்னலயின் ேீ து
பரிசெோதனை செய்த

பிறகு உனறனய மூடவும்.

சததினயக் குறிப்பிடவும்.
பிறகு அனத டியூபின்
குறிப்பிட்ட இடத்தில்
ஒட்டவும்.

கும் குச்ெியோல்

சபோருள் எடுத்த்திலிருந்து

எடுக்கப்பட்ட

2 4 ேணி சேரத்திற்குள்
தபோலில்

முனற சதய்க்கவும்..

அனுப்பப்படசவண்டும்.

«சபயர்»,«சததி»
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உபகரணத்தின்
ேத்திய பகுதியில்
உள்ள அனடயோளச்
ெீ ட்டு ேற்றும்

குச்ெியின் சகோடிட்ட
பகுதி முழுவதும்
ேலத்தோல்
மூடப்பட்டிருக்க
சவண்டும்.

கவைேோகப் பூர்த்தி

தட்னடயோை
பகுதியில் <<சபயர்>>,
<<சததி>> ஏற்கைசவ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
என்று எழுதியுள்ள

இடத்தில் ஒட்டவும்.
பின் 3 வது ேினலக்குச்
செல்லவும்.

தபோல் மூலம் அனுப்ப்ப்படும். இனணய தளம்
www.resultat-depis tage.fr என்கிற தளத்தில்

செய்யவும்.
வில்னலனய டியூபின்

செோதனையின் முடிவு 15 ேோட்களுக்குள்
மூலம் சபற விரும்பிைோல் தயவு செய்து

வில்னலனயக்

பதியவும்.
டியூனப மூடிவிட்டு
அனத சவகேோகக்
குலுக்கவும்.

● e-cancer.fr இனணய தளத்தில்
ட்ரோக்கிங் தனலப்பின் கீ ழ்.

கோனல 9 ேணி முதல் ேோனல 7 ேணி
வனரயிலும் ேற்றும்

ெைிக்கிேனேகளில் கோனல 9 ேணி

முதல் பிற்பகல் 2 ேணி வனரயிலும்
0805123124 என்ற சதோனலசபெியில்
(உள்ளூர் அனேப்புக் கட்டணம்)

● உங்கள் ேோவட்டதிதில் உள்ள தகவல்
சபோறுப்போளரிடேிருந்து.

டி உனற செோதனைக்கு ப்

சகோடுக்கப்பட்டிருக்

ேலத்தின் சேல் பல

ஏற்கைசவ

● உங்கள் ேருத்துவரிடம்

● திங்கள் முதல் சவள்ளி வனர

வருவதற்கு அதற்கோக எடுக்கும் ேலத்துடன்

செய்யவும்..

தட்னடயோை பகுதியில்

+ தகவல்:

ெந்சதகங்கள்:
● எந்த

கோலத்திற்குள் செோதனைனய
முடிக்க சவண்டும்?
கோலோவதி ஆகும் சததி டியூபின்
சேல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
● டியூனப ேோன் சதோனலத்து விட்சடன்/
டியூப் வணோகி
ீ
விட்டது. ேோன் என்ை
பண்ணுவது?
உங்கள் ேருத்துவனர அணுகி புது
பரிசெோதனைக்குக் சகட்கவும்.
● செோதனைக்கு ெோம்பிள் ெரியோக
எடுக்க முடியவில்னல என்ை
செய்வது?
உங்கள் ேருத்துவனர அணுகவும்
அல்லது உங்கள் வட்டத்தில் உள்ள
செோதனை அலுவலகத்தில்
விெோரிக்கவும். அவர்கள் உங்களுக்கு
ஆசலோெனை சகோடுத்து ஒரு புது
பரிசெோதனைக்கு ஏற்போடு செய்வோர்கள்.

