
 

 

 

اهنمای تهیه نمونه ادرار  ر

 هت کشت و آنالیزج 

 

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

 شماره تجدید نظر:  تهیه کننده:  محدوده توزیع:

 

 دکتر پوربراهیم تصویب کننده: دقیق آذر  ه:تایید کنند

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.  
 

 

 برای بانوان  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

 .اه اطالع دهيددر صورت مصرف آنتي بيوتيک حتما به آزمايشگ* 

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

 .آزمايشگاه مشورت نمايد

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

 . دو از سوی آزمايشگاه داده شده است استفاده شود  كه هر مصرف

 

 :برای بانوان توصیه های الزم

سپس    صابون شستشو داده و  گيری بايد ناحيه ادراری تناسلي را كامالً با آب و   بانوان قبل از نمونه -1

 نمايند.با آب فراوان آبكشي را برای از بين بردن اثرات كف صابون ناحيه ادراری تناسلي 

قسمت اول ادرار خود را بيرون ريخته و قسمت مياني  به ناحيه تميز شده    بدون دست زدن سپس    -2

ظرف   در  آزمايشگاه را  طرف  از  شده  دور  جمع  داده  نيز  را  خود  ادرار  آخر  قسمت  و  نمايند  آوری 

 بريزند . 

تهيه -3 منزل  در  نمونه  صورتيكه  جمع  شودمي   در  از  بعد  نمونه  بالفاصله  به  ساعت  1تا  )آوری   )

 زمايشگاه تحويل داده شود. آ

تناسلي  از • ادراری  ناحيه  با  ظرف  ه   تماس  جمعدر  شود.نگام  خودداری  ادرار  باعث    آوری  چون 

 آلودگي و در نتيجه تكرار آزمايش مي شود. 

 

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

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


