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ਵੀਰਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹ।ੋ ਹਿਨਾਂ 
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਇਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, LifeLabs ਨੰੂ 1-855-412-4495 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ ਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ।  
ਨੋਟ: ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਤ ਰੰਤ ਦਿੱ ਸੋ, ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹ ੰ ਚਣ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ। 

 

ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ LifeLabs ਦੇ ਨਾਲ 1-855-412-4495 ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 

1. ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ, 2 ਤੋਂ 7 ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਜਨਸੀ ਹਕਹਰਆ (ਵੀਰਜਪਾਤ ਮ ਿੱ ਠ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਭੋਗ ਦ ਆਰਾ) ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। (48 ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਨਹੀਂ, 7 ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਹੀਂ) 

ਹਪਛਲੇ ਵੀਰਜਪਾਤ ਨੰੂ ਹਕੰਨੇ ਹਦਨ ਹੋ ਗਏ: ___________________________ 

2. ਲੈਿਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਾਜੇ ਅਤੇ ਪ ਰਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਜਪਾਤ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਪਹਹਲਾ ਭਾਗ, ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡ ਲਹ ਜਾਂ ਗ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਹਦਿੱ ਤੇ 
ਸਹੀ ਿਾਕਸ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਆਓਗ।ੇ 

ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ:    □ ਹਾਂ     □ ਨਹੀਂ 
3. ਨਮੂਨਾ ਮ ਿੱ ਠ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਿਾਰਟਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦ ਆਰਾ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵੀਰਜਪਾਤ ਕਰੋ। 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਰ, ਕੰਡੋਮ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹਚਕਨਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਮੂਨਾ 
ਠ ਕਰਾ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4. ਕੰਟੇਨਰ ਲੇਿਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹਪਰੰ ਟ ਕਰ।ੋ 
5. ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਪਲ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੇਿ ਹਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰਿੱ ਹਖਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
6. ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹਜਿੱ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ 10-15 ਹਮੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ), 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਹਮੂੰ ਟ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਹੀਂ। 
7. ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਹ ੰ ਚੋਗੇ, ਹਸਿੱ ਧੇ ਫਰੰ ਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦਿੱਸੋ ਹਕ ਤ ਹਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਂ-ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਦੀ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਵੀਰਜ ਨਮ ਨੇ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ / ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮ 

ਤ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ [X] ਮਾਰਕ ਦੇ ਮ ਤਾਿਕ, ਤ ਹਾਡੇ ਵੀਰਜ (ejaculate) ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

[ ] ਜਣਨ ਨਮ ਨਾ     ਕਦਮ 1-6 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।         [ ]  ਨਸਬੂੰ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਮ ਨਾ        ਕਦਮ 2-6 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।          

ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਇਮ: _________________________ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਮਤੀ:_________________________ 

 

                 ਮੈਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ 

 

_______________________________ ਦਸਤਖਤ            ___________________________________  ਹਮਤੀ 


