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 ھای بیمار دستورالعمل

 TB/AFBیا  C&Sادرار برای 

 

درخواست کرده است. برای اطمینان از   ]x[گذاری شده در زیر ھای بھداشتی شما نمونھ ادرار را برای آزمایش(ھای) عالمتدھنده مراقبتارائھ
 ھا را دقیقاً دنبال کنید.صحت نتیجھ آزمایش، این دستورالعمل

 : [  ]C&Sآزمایش 
 ارائھ شده بریزید.    C&Sھنگام بیدار شدن از خواب یا ھر زمان دیگری، نمونھ ادرار خود را درون ظرف  •

 آوری شود: ________ باید جمعھای ادراری کھ تعداد نمونھ   : [   ]TB/AFBآزمایش 

 ھنگام بیدار شدن از خواب، فوراً نمونھ ادرار خود را در یکی از ظروف استریل ارائھ شده بریزید.   ھر روز صبح،  •

 گیری: نمونھ 
 دستان خود را بشویید و خشک کنید.   .1

ریان ادرار قرار دھید، بھ میزان  شروع بھ ادرار کردن در توالت کنید.  بدون متوقف کردن جریان ادرار، ظرف را در مسیر ج .2
کافی ادرار در ظرف بریزید کھ تا نیمھ پر شود و قبل از اینکھ جریان ادرار شما متوقف شود، ظرف را از مسیر ادرار خارج 

 لیتر است. میلی 20کنید.  حداقل مقدار مورد نیاز،  

 انگشتان خود لمس نکنید. ظرف را محکم ببندید و مراقب باشید کھ لبھ یا قسمت داخل ظرف را با  .3

 گذاری برچسب

 گیری بچسبانید. روی ظرف برچسبی حاوی نام و تاریخ تولد خود و تاریخ نمونھ .1

 بندی بستھ

 ظرف را درون کیسھ ارائھ شده قرار داده و درب کیسھ را محکم ببندید.  .1

   تمام کاغذھا و اوراق مربوطھ را تا زده و در جیب خارجی کیسھ حمل نمونھ قرار دھید.  .2
 شود.این کار موجب اطمینان از عدم نشت نمونھ و ریختن آن روی کاغذھا می

 نگھداری و انتقال 

گیری بھ آزمایشگاه تحویل دھید.  اگر نمونھ را در شب گرفتید،  نمونھ را در یخچال قرار داده و در ھمان روز نمونھ  .1
 آن را اول صبح بھ آزمایشگاه تحویل دھید.  تأخیر ممکن است بر نتیجھ آزمایش اثر منفی بگذارد.  

 گرفتھ اید، میتوانید ھر روز یک نمونھ را بھ آزمایشگاه تحویل دھید یا ھر 3 آنھا را در  TB/AFBاگر چندین نمونھ برای آزمایش 
گیری بھ آزمایشگاه ساعت پس از آخرین نمونھ  24یخچال قرار داده و ھمھ آنھا را با ھم ظرف حداکثر   


