
 

 

الَبْول َجَريان

‘Midstream’ urine sample

.الجلد علىخالية من معظم الجراثيم التي توجد عادة 

.صحيح

 مناديلال أو الوعاء بفتح أبداً  متق �
�ستخدامھا استعداد على تكون حتى

.مسبقاً  اً مكتوب كني لم ذاإ نة،عيّ ال وعاء

.جيداً  

 الجھة  كونتبحيث  نظيف سطحٍ  على الوعاء
 نت فيأو  كيد متناول في الوعاء 

اديل من  و  ،المناديل بسطاتھا، اُ عبوَ  الم

.واحدة دفعة الخلف إلى ا5مام من رأس قضيبك

 و أ¼  ُرُبَع الوعاء  م7ا. وعاءال في

 بمنديل خارجالوعاء من ال و جفف

 النتائج، أفضل على للحصول. ممكن
.جمعھا
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نة َجْمع َكْيفية  َجَريان من ُمْنَتَصف َعي 
ّرجاللل

How to collect How to collect a a ‘Midstream’ urine sample for men Men

َتَصُف الَجَريان ھو وسيلة لجمع عينة َبْول  ْ خالية من معظم الجراثيم التي توجد عادة ) لالّتبوّ (ُم

 .التعليمات ھذه كل أاقر ،نةالعيّ  جمع قبل
صحيح بشكل العّينة جمع من للتأكد الخطوات كل اتبع    

�
حتى

  هما تحتاج كل نقدم   
المناديل المعبأة من نيْ لبتَ عُ −
عّينة وعاء−

 

نة َجْمع َكْيفية َعي 
وعاء على كميGد وتاريخ الكامل اسمك اكتب .1

 يديك جفف. الماء و بالصابون يديك غسلاِ  .2

الوعاء غطاء عنايةبِ  ضع. نةعيّ ال وعاء فتحا .3
 أنّ  من تأكد.  قموّجھة لِفوْ غطاء لل يةداخلال

.المرحاض

المناديل من أخرج. المناديل المعبأة يْ لبتَ عُ  فتحا .4
.الوعاء من بالقرب ھاعضَ 

.الخلفإلى  )ُقْلَفةال( كقضيب ُغْرَلة سحبا .5

.الخلف إلى ُغْرَلةال أمسك واحدة، بيد .6

:خرىباليد ا5 .7

رأس قضيبك لتنظيف اً واحدمنديG  ماستخد .  أ
بالمنديل الثاني التنظيف كرر  . ب

.المرحاض في صغيرة كمية) الَبْول( َتَبّول .8

في مباشرة َتَبّول و مفتوحال عاءوال خذ اOن .9
.½نصفه 

و جفف مسحا. غطاءال غGقإ احكم نتھاء،ا� عند .10
.ا5مر لزم إذا نظيف،

.يدْيك ِاغسل .11

ممكن وقت أسرع في المختبر إلى نةالعيّ  حضرأ .12
جمعھا من دقيقة 30 غضون في نةالعيّ  سلVم
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ة َبْول             ُمْنَتَصُف الَجَريان ھو وسيلة لجمع عي
 

     ھامّ   

الوعاء داخل تلمس �
.أبداً  الغطاء أو

علىھل أنت غير قادر
المختبر إلى الوصول
؟دقيقة 30 غضون

في نةالعيّ  على حافظ
في اھاَحضر. Gجةالثّ 

 .ممكن وقت أقرب

©
 F

ra
s
e
r 

H
e
a
lt
h
 

Arabic 

 


