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 .دستورالعمل ها را قبل از تماس برای تعیین وقت مطالعه کنیدلطفاً  است. تعیین وقت قبلیمنی نیاز به مایع برای تحویل دادن نمونه 
 و یا بعد از ساعت قرار مالقات تحویل داده شوند، پذیرفته نخواهند شد. یتعیین وقت قبلنمونه هائی که بدون 

 تماس بگیرید 4495-412-855-1شماره  با LifeLabsبرای ترتیب دادن یک قرار مالقات با 
 شب 0077صبح تا  0077روزهای دوشنبه تا جمعه از 

 فوراً به ما اطالع دهید. اگر نمی توانید در قرار مالقات ترتیب داده شده خود حاضر شوید توجه0

 

            اگر دستورالعمل ها را متوجه  برای اینکه نتیجه آزمایش شما درست و قابل اطمینان باشد، دستورات زیر را دقیقاً اجرا کنید.
 تماس بگیرید. 4495-412-855-1در شماره  LifeLabsنمی شوید، با 

ید هیچگونه فعالیت جنسی داشته باشید )انزال چه از طریق استمنا و چه از طریق روز قبل از ارائه نمونه نبا 0الی  2برای  .1
 روز( 0ساعت و نه بیشتر از  84)نه کمتر از  نزدیکی جنسی(.

 ___________________________ روز از آخرین انزال0

اگر هر بخشی از نمونه؛  وری شود.تمام مایع انزال باید جمع آ آزمایشگاه برای آزمایش به نمونه تمیز و کامل نیاز دارد. .2
صحیح  گزینهلطفاً  بخصوص بخش اول نمونه در طول جمع آوری بریزد یا از بین برود امکان دارد نتایج آزمایش دقیق نباشند.

عالمت زده و موقعی که نمونه خود را برای آزمایش تحویل می دهید، این برگه را به کارکنان مرکز خدمات بیماران را زیر 
 د.بدهی

 خیر□      بله□      نمونه کامل است0

 کل نمونه مایع انزال را داخل ظرفی که آزمایشگاه یا پزشک به شما داده است بریزید. نمونه باید با عمل استمنا تهیه شود. .3

ه رد خواهد اگر از ظروف دیگر استفاده کنید، نمون از هیچ ظرف دیگر، کاندوم، یا ماده چرب کننده )لوبریکنت( استفاده نکنید.
 شد.

 نام خود، تاریخ و زمان تهیه نمونه را روی برچسب ظرف بنویسید. .8

 بهد از تهیه و در طول حمل، نمونه باید در دمای بدن باشد. برای این کار آنرا در جیب داخلی و کنار بدن نگه دارید. .5

به مرکز خدمات بیماران  دقیقه از تهیه 03از  دقیقه( و حداکثر تا قبل 15الی  17بعد از تهیه )مثالً  هرچه سریعترنمونه باید  .6
 مشخص شده تحویل داده شود.

وقتی به مرکز خدمات بیماران می رسید، مستقیماً به میز پذیرش رفته و به کارکنان بگوئید برای تحویل یک نمونه حساس زمانی  .0
 قرار مالقات دارید.

 دستورالعمل های مخصوص بیماران

 دستورالعمل های مخصوص بیماران / فرم های قرار مالقات برای نمونه های منی

زده شده است، مورد آنالیز و بررسی  [x]منی )مایع انزال( شما به دلیلی که جلوی آن عالمت مایع پزشک شما درخواست کرده است که 
 قرار گیرد.

 را دنبال کنید. 6تا  2مراحل              نمونه بعد از عمل وازکتومی   [ ] را دنبال کنید. 6تا  1مراحل              نمونه باروری   [ ]

 _________________________ تاریخ تهیه: _________________________ زمان تهیه:

 
 من دستورات فوق را متوجه شده و تمام آنها را رعایت کرده ام.         

 

 تاریخ  _________________________     _________________________      امضا


