
کارولینسکا   دانشگاھی آزمایشگاه بیمارستان  
 میکروبیولوژی کلینیکی 

   کالمیدیا معاینات برای ادرار نمونھ آزمایشیبیماران برای راھنمای 

آزمایش موارد زیر مورد نیاز است:داری جھت نمونھ بردر ھنگام   

نامھ انجام آزمایش  معرفی  � 

میلھ مربوطھو ولھ آزمایش ا لآزمایش کشت باکتری ب ست  � 

محفظھ حمل لولھ آزمایش   � 

درصورتی کھ نمونھ آزمایش با پست ارسال میگردد، مورد زیر نیز ضروری است:  � 

 پاکت پستی حمل لولھ آزمایش با نشانی و تمبر پستی مربوطھ  

  کشت باکتری با لولھ آزمایش ومیلھ ، ستمحفظھ حمل و نقل

ایشنمونھ برداری برای آزم  

آوری شوند.  ھا بایستی در روزھای مختلفی جمع گیری باشد، نمونھ کھ نیاز بھ تکرارعمل نمونھ دقت نمایید، ھنگامی  

. لولھ آزمایش مدفوع و ھمچنین محفظھ حمل و نقل، بایستی با برچسب نام یا شماره نمونھ آزمایشی از برگھ معرفی برای ١ 

نصورت نام و شماره شناسایی شخصی خود را با برچسبی بر روی آن بنویسید.دار شده باشد، در غیر ای آزمایش، عالمت  

باشد را چرخانده و باز کنید.  سر لولھ نمونھ آزمایشی کھ صورتی رنگ می. ٢  

میلھ ھمراه لولھ  مستقیما بعداز قضای حاجت و پیش از پاک کردن خود با کاغذ توالت، از طریق مالش نوکرا  نمونھ مدفوع. ٣

 مقدار کمی مدفوع بر روی نوکتنھا وجود داشتھ باشد،  میلھبر روی مدفوع آزمایش با مقعد، بردارید. این امر را کنترل نمایید کھ 

  میلھ را بدرون لولھ آزمایش برگردانید، با استفاده از گوشھ لولھ، میلھ را شکستھ و سر لولھ را دوباره ببندید. میلھ کافی است. 

-نمونھ آزمایشی را تا زمان انتقال بھ آزمایشگاه در جایی خنک قراردھید (لولھ را داخل محفظھ حمل و نقل قراردھید. . ۴  ٨تا  ٢بین 

 درجھ سانتیگراد). 

گیری را یادداشت نمایید.  تاریخ نمونھ ش،معرفی آزمایبر روی برگھ  .۵  

خود، تحویل دھید. ترین مرکز آزمایشگاھی در درمانگاه کنمونھ آزمایشی را در اسرع وقت، ترجیحا ھمان روز، بھ نزدی .۶  

گردد: اگر نمونھ آزمایشی با پست ارسال می .٧  

ستی حمل و نقل قرارداده و در صندوق پستی انداختھ یا بھ دفتر نمونھ آزمایشی و برگھ معرفی برای انجام آزمایش را در پاکت پ

تحویل دھید. از ارسال نمونھ آزمایشی در روزھای جمعھ و روزھای قبل از تعطیالت، خودداری کنید زیرا در این روزھا  پست

گیرد.  توزیع پست انجام نمی  
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