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ها را بخوانید. نمونه منی بدون وقت قبلی یا برای تحویل نمونه منی، به وقت قبلی نیاز است. لطفاً قبل از تماس برای گرفتن نوبت، دستورالعمل

 شود.بعد از وقت تعیین شده پذیرفته نمی

 توان به صورت آنالین رزرو کرد.  گیری منی را نمینوبت نمونه
 تماس بگیرید 4495-412-855-1به شماره  LifeLabsبرای گرفتن نوبت، با 

 عصر 5:00صبح الی  9:00دوشنبه تا جمعه از 
توانید در ع دهید.  اگر نمیگیری به دلیل مشکالت حمل و نقل یا تأخیر در تحویل است، لطفاً به مسئول رزرو اطالنکته: اگر این تکرار نمونه

 نوبت تعیین شده حاضر شوید، لطفاً فوراً به ما اطالع دهید.

 

به  LifeLabsکنید، لطفاً با ها را درک نمیها را دقیق انجام دهید. اگر دستورالعملبرای تضمین نتیجه معتبر آزمایش، این دستورالعمل

 تماس بگیرید. 4495-412-855-1شماره 

ساعت، نه  48گیری، هیچ فعالیت جنسی )انزال از طریق استمناء یا رابطه جنسی( نداشته باشید. )نه کمتر از روز قبل از نمونه 7تا  2 .1

 روز( 7بیشتر از 

 تعداد روز پس از آخرین انزال: ___________________________

آوری شود. اگر نمونه، به ویژه بخش اول نمونه زه و کامل باشد. تمام منی انزال شده باید جمعدارد که نمونه منی تاآزمایشگاه ملزم می .2

آوری ریخته شود یا از دست برود، ممکن است نتایج آزمایش دقیق نباشد. هنگام تحویل نمونه آزمایش خود، لطفاً گزینه صحیح هنگام جمع

 کز خدمات بیماران تحویل دهید.را در زیر تیک بزنید و این برگه را به کارکنان مر

 خیر□      بله□    نمونه کامل: 

 نمونه باید از طریق استمناء گرفته شود. کل نمونه را در ظرف ارائه شده توسط آزمایشگاه یا پزشک، بریزید. .3

 شود.کننده استفاده نکنید. استفاده از هر ظرف دیگری باعث عدم پذیرش نمونه میاز هیچ ظرف دیگری، کاندوم یا هر نوع روان

 گیری را بر روی برچسب ظرف با حروف بزرگ و خوانا درج کنید.نام خود، تاریخ و ساعت نمونه .4

 گیری و هنگام انتقال، نمونه باید در جیب داخلی لباس رو به بدن، در دمای بدن حمل شود.بعد از نمونه .5

به مرکز خدمات بیماران آوری، دقیقه بعد از جمع 30دقیقه( و حداکثر تا  15-10)مثالً طی  در اسرع وقتنه باید بعد از گرفته شدن نمو .6

 تعیین شده تحویل داده شود.

زمانی که به مرکز خدمات بیماران رسیدید، مستقیماً به میز پذیرش بروید و به کارکنان بگویید که نوبت تحویل نمونه با حساسیت زمانی  .7

 دارید.

 

 های ویژه بیماردستورالعمل

 های نمونه آزمایش منی/فرم نوبت بیماردستورالعمل

 [.xپزشکتان درخواست تجزیه و تحلیل منی شما )با انزال( به دلیل تیک زده شده است ]

 ید.را دنبال کن 6-2مراحل منی بعد از وازکتومی      ] [ را دنبال کنید. 6-1مراحل منی باروری      ] [

 شوند.اعمال نمی 7-4گیری نکنید.  مراحل گیری حضوری است، قبل از نوبت تعیین شده، نمونهاگر نوبت شما برای مرکز نمونه

 ________________________گیری: تاریخ نمونه ________________________گیری: زمان نمونه
 

 های فوق را درک کرده و رعایت کردم.عملمن همه دستورال         

 ___________________________________ امضا ______________________          نام بیمار


