
 ادرار" قسمت ابتدائی"نحوه تهيه نمونه 
 برای خانم ها

How to collect a ‘First Catch’ urine sample 
For Women 

 .جريان ادرار نمونه گيری می شودادرار  يک روش آزمايش است که در طی آن از قسمت اوليه " قسمت ابتدائی"نمونه 

 .بايد اين دستورالعمل ها را بطور کامل مطالعه نمائيد قبل از تهيه نمونه  • مهم

 .ساعت صبر کنيد) 1(اگر تازه ادرار کرده ايد، قبل از تهيه اين نمونه ادرار حداقل يک   •

 .دهيدتک تک مراحل را انجام  بايد نمائيد تهيه اصولیو  صحيحنمونه خود را بطور  اينکه برای 

 وسايل مورد نياز
 ظرف نمونه گيری که در اختيار شما قرار داده ايم −

 )تا قبل از موقعی که آماده استفاده نشده ايد آنرا باز نکنيد( 

 نحوه نمونه گيری
اگر از قبل با برچسب (نام و تاريخ تولد خود را روی ظرف نمونه بنويسيد  .1

 ).باشدروی آن درج نشده 
 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد .2
 .دست های خود را خوب با يک حوله خشک کنيد  .3
 .ظرف نمونه گيری را باز کنيد .4
در آنرا با دقت تمام و بطوری که قسمت داخل آن رو به باال قرار بگيرد به   .5

 .کناری بگذاريد
 .از هم جدا کنيد با يک دسترا لب های اطراف واژن خود  .6
 .ديگر ظرف باز را زير ناحيه تناسلی خود نگه داريدبا دست  .7
 .شروع کنيد به ادرار کردن در ظرف .8
 .بقيه ادرار خود را در توالت تمام کنيد. پر کنيد ¾يا  ½ظرف را تا  .9

 .بعد از پايان، در ظرف را محکم ببنديد .10
 .اگر الزم بود، روی ظرف را با يک دستمال تميز کنيد .11
 .دست های خود را بشوئيد .12
برای کسب بهترين نتيجه بايد . نمونه را هرچه سريعتر به آزمايشگاه بياوريد .13

 .دقيقه از زمان تهيه تحويل دهيد 30نمونه را ظرف مدت 

هرگز و در هيچ زمانی نبايد به 
بخش داخلی ظرف يا در آن 

 .دست بزنيد

دقيقه  30نمی توانيد ظرف اگر 
نمونه را ، به آزمايشگاه برسيد

در . يخچال نگهداری کنيددر 
 .اسرع وقت آنرا تحويل دهيد
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