صف َج َريان ال َب ْول
َك ْيفية َج ْمع َع ِّينة من ُم ْن َت َ
لل ّرجال

Arabic

How to collect a ‘Midstream’ urine sample - For Men
الج َريان ھو وسيلة لجمع عينة َب ْول )ال ّت ّبول( خالية من معظم الجراثيم التي توجد عادة على الجلد.
صفُ َ
ُم ْن َت َ

ھا ّم

قبل جمع الع ّينة ،اقرأ كل ھذه التعليمات.
اتبع كل الخطوات للتأكد من جمع الع ّينة بشكل صحيح.
نقدم لك ما تحتاجه
ُعلب َت ْين من المناديل المعبأة
−
وعاء عيّنة
−

ال تقم أبداً بفتح الوعاء أو المناديل
حتى تكون على استعداد الستخدامھا

َك ْيفية َج ْمع َع ِّينة

 .1اكتب اسمك الكامل وتاريخ ميالدك على وعاء الع ّينة ،إذا لم يكن مكتوبا ً مسبقا ً.

© Fraser Health

ال تلمس داخل الوعاء
أو الغطاء أبداً.

ھل أنت غير قادرعلى
الوصول إلى المختبر في
غضون  30دقيقة؟
حافظ على الع ّينة في
ّ
الثالجة .اَحضرھا في
أقرب وقت ممكن.

ِ .2اغسل يديك بالصابون و الماء .جفف يديك جيداً.
سطح نظيف بحيث تكون الجھة
 .3افتح وعاء الع ّينة .ضع ِبعناية غطاء الوعاء على
ٍ
الداخلية للغطاء موجّ ھة ل ِْفوق  .تأكد من أنّ الوعاء في متناول يدك و أنت في
المرحاض.
عبواتھا ،ا ُبسط المناديل ،و
 .4افتح ُعلب َتيْ المناديل المعبأة .أخرج المناديل من َ
ضعھا بالقرب من الوعاء.
َ
 .5اسحب ُغرْ َلة قضيبك )ال ُق ْل َفة( إلى الخلف.
 .6بيد واحدة ،أمسك ال ُغرْ َلة إلى الخلف.
 .7باليد األخرى:
أ .استخدم منديال واحداً لتنظيف رأس قضيبك من األمام إلى الخلف دفعة واحدة.
ب .كرر التنظيف بالمنديل الثاني
َ .8ت َبوّ ل )ال َب ْول( كمية صغيرة في المرحاض.
 .9اآلن خذ الوعاء المفتوح و َت َب ّول مباشرة في الوعاء .امأل ُرب َُع الوعاء ¼ أو
نصفه ½.
 .10عند االنتھاء ،احكم إغالق الغطاء .امسح و جفف الوعاء من الخارج بمنديل
نظيف ،إذا لزم األمر.
 .11اِغسل يديْك.
 .12أحضر الع ّينة إلى المختبر في أسرع وقت ممكن .للحصول على أفضل النتائج،
سلِّم الع ّينة في غضون  30دقيقة من جمعھا.
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