
  

 

Labmedicin 

 

 راهنماى بيمار

 کالمیدیا/گنوکوکی یا ژنیتالیوم مایکوپالسما

 ادرار سمپل

  

 

  

 دهیم انجام چطور

 

 

 

 

 

 

أخر تَبَُول قبل أخذ  يجب انقضاء ساعة كاملة على األقل عقب

 العينة.

 

 

 
ل في البداية كمية قليلة من البول، حوالي ربع ديسيلتر ) (1  0.1تَبَوَّ

 لتر(، في كوب نظيف.

 أكمل التَبَُول في المرحاض. (2

 
فك غطاء األنبوب دون المساس بالرقائق المعدنية الموجودة على 

 الغطاء. يجب أن يظل السائل في األنبوب.

  

 

 الماّصة لشفط البول من الكوب.استخدم 

 

استخدام الماّصة لنقل البول إلى األنبوب بحيث يكون مستوى 

 الموجودة على األنبوب. بین األسهمالبول 

 

 أحكم غلق غطاء األنبوب مرة أخرى بعناية. 

ضع شريط البيانات على األنبوب مدوناً عليه رقم تحقيق الشخصية 

العينة. استخدم شريط البيانات الُمعطى واالسم، والتاريخ وتوقيت أخذ 

 لك من قبل مزود الخدمة.

 

قم بتسليم العينة إلى مزود الخدمة الخاصة بك في نفس اليوم الذي أُخذت 

 فيه العينة على أقصى تقدير. تُنقل العينة في كيس بالستيك به ثلج. 

 احضر بطاقة تحقيق شخصية سارية.
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 به این وسایل ضرورت دارید

 مایع.از کیت آزمایش که ارائهدهنده خدمات درمانی به شما داده است استفاده کنید.فنجان پالستیکی یکبار-مصرف

 .اگر جلد شما به آن آغشته شود، باید با آب فراوان بشویید .داخل پیپ در صورت مصرف درست خطرناک نیست

 فاصله زمانی نوبت قبلی ادرار تا نوبت سمپل گیری باید

 .حداقل یک ساعت باشد

 

 را داخل ، اولین بخش ادرار، حدود یک چهارم دسیلیتر (1

 .فنجان تمیز بریزید

 .باقی ادرار را داخل تشناب بریزید (2

 

 درپوش پیپ را بدون خراب کردن ورق روی درپوش باز

 .مایع باید داخل پیپ باقی بماند. کنید

 

 

 .برای خارج کردن ادرار از فنجان از پیپت استفاده کنید

 

با پیپت ادرار را به پیپ منتقل کنید تا سطح ادرار بین پیکان

 .های باالی پیپ قرار بگیرد

 

 

 .درپوش را با احتیاط باالی پیپ برگردانید

 

 برچسب نمبر آی دی، نام کامل و تاریخ و ساعت سمپل گیری

 از برچسبی که ارائهدهنده خدمات.را روی پیپ بچسبانید

 .درمانی به شما داده است استفاده کنید

 

 سمپل را در همان روز سمپل گیری به ارائهدهنده خدمات

 سمپل را در کیسه پالستیکی دارای یخ.درمانی تحویل دهید

 .کارت شناسایی معتبر به همراه بیاورید.منتقل کنید


