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آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺴﮑﺎ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ

Persiska/Farsi
Patientanvisning för klamydiaundersökning,
vaginalsekret i urin

راھﻨﻤﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺗﺮﺷﺤﺎت واژﻧﯽ در ادرار ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ

در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺟﮭﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:
 ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﮫ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻟﯿﻮان ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
 ﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ادرار ﺑﺮای ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ،ﺑﺎ ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ و ﭘﯿﭙﺖ ﻣﺮﺑﻮطﮫ
 ﻣﯿﻠﮫ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﮫ
 ﻣﺤﻔﻈﮫ ﺣﻤﻞ
 درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد ،ﻣﻮرد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ
ﻣﺤﻔﻈﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﺖ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﺑﺮای ادرار و ﻟﯿﻮان ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ

ﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺻﺒﺢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪاز آﺧﺮﯾﻦ دﻓﻌﮫای ﮐﮫ ادرار ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ.
 .۱ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻔﻈﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺑﺮﮔﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 .۲ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ۲ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در داﺧﻞ ﻟﯿﻮان ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ادرار ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﺮات ادرار در ﻟﯿﻮان ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮد.
 .۳ﻟﻮﻟﮫ را ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﮫ آن را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه،
ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
 .۴در ﻟﻮﻟﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭙﺖ ادرار را ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﻟﻮﻟﮫ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺠﻢ ادرار ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﮫ
ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﮫ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ.
 .۵ﻣﯿﻠﮫ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ وارد واژن ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪ دور آن را ﺑﮫ دﯾﻮارهھﺎی واژن ﺑﮑﺸﯿﺪ.
 .۶ﻣﯿﻠﮫ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﺑﺸﺪت در ﻟﻮﻟﮫ ﻣﺤﺘﻮی ﻧﻤﻮﻧﮫ ادرار ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و ﻣﺎﯾﻌﺎت اطﺮاف آﻧﺮا ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺑﮫ اطﺮاف ﻟﻮﻟﮫ ﺧﺎرج
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﯿﻠﮫ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﮫ را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .در ﻟﻮﻟﮫ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﺘﮫ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ادرار را از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻟﻮﻟﮫ ۳ ،ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ،ﺑﺎ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﻟﻮﻟﮫ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
 .۷ﻟﻮﻟﮫ را در ﻣﺤﻔﻈﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 .۸ﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ.
 .۹اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد:
ﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺮﮔﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ را در ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﺮارداده و در ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺖ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ.

