
 

 

 

هت ج اهنمای تهیه نمونه ادرار ر

 کشت و آنالیز

 

   زمان بازنگری: 05/90/ 19تاریخ صدور: 1از  1تعداد صفحات از:   WI-138شماره سند:

 شماره تجدید نظر:  تهیه کننده:  محدوده توزیع:

 

 دکتر پوربراهیم ب کننده:تصوی دقیق آذر  تایید کننده:

جهت هر گونه تغييرات در اين سند شما مي توانيد با پر كردن    همكاران محترم:

 فرم مخصوص تغيير مستندات و هماهنگي با مسئول تضمين كيفيت اقدام نماييد.  
 

 

 نوزادانبرای  هت کشت و آنالیزج اهنمای تهیه نمونه ادرار ر

شده   -1 تغليظ  و  مانده  مثانه  در  ساعت  هشت  حداقل  كه  صبح  اول  ادرار  نمونه  است  مورد  بهتر 

 استفاده قرار گيرد. 

 حداقل از سه روز قبل نبايد آنتي بيوتيک مصرف شده باشد.  -2

 . دهيد*در صورت مصرف آنتي بيوتيک حتما به آزمايشگاه اطالع 

در مورد داروهای مصرفي خود قبل از نمونه گيری با    چنانچه بيمار دارو مصرف مي كند حتما  *

 .آزمايشگاه مشورت نمايد

برای نمونه آناليز از ظرف يكبار    برای نمونه كشت بايد از ظرف ادرار يكبار مصرف سترون شده و  * 

 . ی آزمايشگاه داده شده است استفاده شوددو از سو  مصرف كه هر

 

 : برای نمونه برداری از نوزادان توصیه های الزم

 urine)در نوزادان و كودكان زير دو سال بايد از كيسه ای سترون شده مخصوص جمع آوری ادرار -1

bag) (استفاده كرد.  كه مناسب با جنسيت كودک مي باشد )پسرانه يا دخترانه   

اين كيسه را به اين  بدون دست زدن به ناحيه تميز شده     ادراری تناسلي  س از شستشوی ناحيهپ  -2

 ناحيه وصل ميكنيم. 

ميلي ليتر ادرار   10-15دقيقه به مجرای ادرار متصل باشد وقتي حدود   45اين كيسه نبايد بيش از  -3

  به آزمايشگاه انتقال   ساعت  1تا    در كيسه جمع شد بايد سر آن را تا نمود تا بسته شود و سپس

 داده شود. 

. چون باعث  در هنگام جمع آوری ادرار خودداری شود  *ازتماس ظرف با ناحيه ادراری تناسلي

 .آلودگي و در نتيجه تكرار آزمايش مي شود 

 

لطفا بعد از اطمینان از مطالعه ی کامل برگه راهنما اقدام به جمع آوری نمونه   "

 .آزمون خواهد شد ایجاد آلودگی موجب تکرار شود.عدم توجه به نکات باال و


