
کارولینسکا  دانشگاھی آزمایشگاه بیمارستان  
 میکروبیولوژی کلینیکی 

ال  .ب.اس.ا و  )بیوتیک باکتری انترکوک مقاوم در برابر آنتی(ای .آر.آزمایش و برداری نمونھبیماران برای راھنمای 
)گسترش یافتھ بتاالکتامازھای با طیف(  

:آزمایش موارد زیر مورد نیاز استدر ھنگام نمونھ برداری جھت   

نامھ انجام آزمایش  معرفی   

مربوطھ میلھست آزمایش با لولھ آزمایش و    

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 نقلو  و لولھ آزمایش آزمایش، میلھ ست

در درمانگاه نمونھ برداری برای آزمایش  

ھمراه با لولھ آزمایش و میلھ مربوطھ، محفظھ حمل و پاکت حمل و نقل را بھ کارکنان بخش پذیرش  برگھ معرفی، ست آزمایش

. تحویل دھید  

 نمونھ برداری در منزل

یا شماره نمونھ آزمایشی از  ارسال شده بھمراه ست آزمایش ورا با برچسب نام لولھ آزمایش و ھمچنین محفظھ حمل و نقل، . ۱ 

شماره شناسایی شخصی خود را بر روی لولھ آزمایش  عالمت گذاری نمایید، و یا نام و نام خانوادگی و برگھ معرفی آزمایش

. بنویسید  

  .آزمایش را باز کنیدصورتی رنگ لولھ سر . ۲

 سانتیمتر در مقعد فرو نموده و آن را چند بار بچرخانید و سپس آن را از درون ۵آوری نمونھ مدفوع را بھ اندازه  میلھ جمع. ۳

.بیرون بکشید  دعقم 

و پیش از پاک اجابت مزاج مستقیما پس از  ،توان نمونھ گیری را از طریق کشیدن نوک میلھ جمع آوری نمونھ بھ مقعد ھمچنین می

ھ باشد، تنھا مقدار کمی وجود داشت این امر را کنترل نمایید کھ مدفوع بر روی  لولھ جمع آوری. کردن با کاغذ توالت، انجام داد

  . مدفوع بر روی نوک میلھ، کافی است

. قسمت اضافھ میلھ را با استفاده از گوشھ لولھ شکستھ و سر لولھ آزمایش را ببندیدمیلھ را در داخل لولھ قرار دھید، . ۴  

) .۸+تا  ۲+(تا زمان ارسال نمونھ آزمایش، آن را در جای خنک قرار دھید  .را در محفظھ حمل و نقل قرار دھید آزمایش لولھ. ۵  

.زمان نمونھ برداری را بر روی برگھ معرفی بنویسید. ۶  

.خود، تحویل دھید ترین مرکز آزمایشگاھی در درمانگاه کبھ نزدیترجیحا ھمان روز، ، را در اسرع وقت نمونھ آزمایشی .۷  

:گردد اگر نمونھ آزمایشی با پست ارسال می .۸  

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

از ارسال نمونھ آزمایش در روزھای جمعھ  یا روزھای قبل از تعطیل  خودداری نمایید زیرا در این مواقع توزیع . تحویل دھید پست

. پذیرد پست انجام نمی  
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