
احتراما به استحضار مراجعین محترم می رساند جهت دریافت جوابی کامل ودقیق 

 رعایت نکات ذیل الزامی است .

 ها راهنمای ناشتایی جهت انجام آزمایش 

ها مانند آزمایش قند خون ناشتا،  ناشتایی با زمان مشخص جهت انجام برخی آزمایش

 تری گلیسیرید و ... 

 تواند منجر به تغییر در مقادیر آزمایش شود. غذا میالزامی است چرا که خوردن 

. هشت ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه هیچ غذا یا آشامیدنی جز آب نخورده و 1

 نیاشامید.

های مربوط به چربی خون مثل تری گلیسیرید برای شما  . در صورتی که آزمایش2

 ساعت است. 12درخواست شده باشد مدت زمان ناشتایی حداقل 

. از نوشیدن آبمیوه، چای و قهوه در طی مدت ناشتایی بپرهیزید اما مصرف آب 3

بالمانع است مگر آنکه محدودیت مصرف آب توسط پزشک یا همکاران آزمایشگاه 

 تذکر داده شده باشد.

های بدنی و  . در طی مدت ناشتایی از استعمال دخانیات، جویدن آدامس و تمرین4

کن است منجر به تحریک سیستم گوارش و تغییر در ورزش پرهیز نمایید. این مم

 شود.  ها می نتایج آزمایش

توانید رژیم غذایی عادی و فعالیت روزانه خود را  گیری شما می . بعد از نمونه5

 شروع نمایید.

شب پس از میل کردن غذای معمول ناشتایی  9 -7. توصیه به این است که ساعت 6

های قید شده برای ناشتایی مراجعه  به ساعترا آغاز و صبح روز بعد با توجه 

 نمایید.

 ها شود. . ورزش ممکن است منجر به تغییر در نتایج آزمایش7

 

 

 

 ساعته 2آزمایش قند خون   دستورالعمل

ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از  12 – 11. شب قبل از آزمایش حداقل 1

 خوردن چای و قهوه پرهیز نمایید. 

گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد  که نمونه خون برای اندازه . پس از این2

 خورید را میل نمایید. صبحانه معمولی که هر روز می

گیری دقیقا  . وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید ساعت را یادداشت کنید نمونه3

 پذیرد. ساعت پس از ساعت مذکور انجام می 2

زمایشگاه صرف کنید و تا زمان انجام آزمایش در . حتی االمکان صبحانه را در آ4

 آزمایشگاه منتظر بمانید. 

ساعت آمادگی  2. قبل از انجام آزمایش )در طی مدت ناشتایی شب قبل( و در حین 5

 اکیدا از مصرف دخانیات اجتناب نمایید.

 روی خودداری نمایید.  ساعت( از ورزش و پیاده 2. در طول آزمایش )در طی 6

صبح شروع کنید و از انجام آن در  11ش را حتما باید قبل از ساعت . آزمای7

 ساعات دیرتر روز خودداری کنید.

ساعت آمادگی از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی )آب در حد  2. در طی 8

 متعارف اشکالی ندارد( خودداری نمایید.

 

 

 آوری نمونه ادرار راهنمای بیماران در جمع

های  بیماران گرامی باید توجه داشته باشند که تست ادرار به منظور تشخیص عفونت

گیرد.  دستگاه ادراری یا کمی یا زیادی برخی مواد در بدن مورد استفاده قرار می

های دست یا  برای اطمینان از صحت نتایج آزمون، ادرار بیماران نباید به میکروب

ترین نمونه ادرار، اولین  شته باشید که مناسبناحیه تناسلی آلوده شود. به خاطر دا

نمونه ادرار دفع شده پس از برخاستن از خواب است. در صورتی که نمونه خارج 

شود الزم است تا به سرعت به آزمایشگاه ارسال شود و تا آن  از آزمایشگاه تهیه می

ن ها و آقایا آوری ادرار در خانم زمان در جای خنک نگهداری گردد. روش جمع

 جداگانه ذکر شده است. 

 

 آوری نمونه ادرار در آقایان:  دستورالعمل جمع

. پیش از انجام تست از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمایید. این موضوع بر 1

 گذارد. صحت نتایج آزمون تاثیر می

 گیری ادرار را کنترل نمایید. . مشخصات ثبت شده بر روی ظرف نمونه2

آوری نمونه را  ه خوبی بشویید و سپس درب ظرف استریل جمع. دستهایتان را ب3

 باز کنید. به هیچ عنوان داخل ظرف را با دست لمس نکنید. 

. اطراف سر آلت را خوب شسته وتمیز نمائید  و آماده ادرار کردن شوید. مراقب 4

 باشید که سر آلت با سطح داخلی ظرف تماس پیدا نکند.

اخل توالت تخلیه نموده و سپس ادرار را حدودًا تا نیمه . میزان کمی از ادرار به د5

 آوری نمایید. گیری جمع ظرف نمونه

 آوری نمونه قرار دهید.  . ظرف نمونه را در جایگاه مخصوص جمع6

 ها: آوری نمونه ادرار در خانم دستورالعمل جمع

بر  . پیش از انجام تست از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب کنید. این موضوع1

  گذارد. صحت نتایج آزمون تاثیر می

 گیری ادرار را کنترل نمایید.  . مشخصات ثبت شده بر روی ظرف نمونه2

آوری نمونه را  . دستهایتان را به خوبی بشویید و سپس درب ظرف استریل جمع3

 باز کنید. به هیچ عنوان داخل ظرف را با دست لمس نکنید.

خارجی تناسلی را از هم باز کرده، وخوب  های پوستی ناحیه . با یک دست چین4

 ناحیه تناسلی را بشوئید وهرگز با دستمال کاغذی ویا گاز خشک نکنید . 

آوری نمونه ادرار قاعده یا پریود هستید نمونه گیری را به بعد  . اگر در زمان جمع5

 موکول نمائید 

ار را حدودا تا . میزان کمی از ادرار را به داخل توالت تخلیه نموده و سپس ادر6

 آوری نمایید.  گیری جمع نیمه ظرف نمونه

 آوری نمونه قرار دهید.  . ظرف نمونه را در جایگاه مخصوص جمع7

 آوری نمونه ادرار در اطفال:  دستورالعمل جمع

. ناحیه تناسلی طفل یا نوزاد را تمیز نمایید و اجازه دهید تا ناحیه تمیز شده خشک 1

به اطراف ناحیه تمیز شده دستمال یا کاغذ توالت  شود. برای خشک شدن سریع

 نکشید. 

آوری ادرار نوزادان یا اطفال را بطور محکم به ناحیه  . کیسه مخصوص جمع2

 تناسلی کودک بچسبانید.

آوری، نمونه را از  . فورا پس از ادرار نمودن نوزاد یا کودک به داخل کیسه جمع3

 منتقل نمایید.  کیسه به داخل ظرف مخصوص و استریل ادرار

آوری نمونه نیز ثبت و  آوری نمونه ادرار تاریخ و زمان جمع . روی ظرف جمع4

 یادداشت شود.

آوری در یخچال قرار داده شود و در طی  نمونه تهیه شده فورا پس از جمع هشدار:

 حداکثر یک ساعت به آزمایشگاه تحویل گردد.

 آوری نمونه قرار دهید.  . ظرف نمونه را در جایگاه مخصوص جمع5

 



گیری از  آوری ادرار جهت نمونه طریقه قرار دادن و ثابت )فیکس( کردن کیسه جمع

 اطفال: 

 

 

های حاوی  گونه روغن، پودر بچه، صابون پوست ناحیه باید تمیز و خشک باشد، هیچ

لوسیون که حتی به مقدار جزئی هم ممکن است در روی پوست طفل باقی بماند، 

نباید وجود داشته باشد زیرا از چسبیدن کیسه به پوست بطور محکم ممانعت 

طفل کیسه ادراری را وصل  توان به تر می نماید. در هنگام خواب نوزاد راحت می

 نمود. 

ای که مابین مخرج و ناحیه تناسلی  چسبانیدن کیسه را از قسمت کوچک پوست ناحیه

باشد شروع نمایید. نوار یا پل باریک روی مشمع چسبنده کیسه از آلوده شدن  می

کند تا کیسه در وضعیت مناسبی  نماید و کمک می نمونه ادرار با مدفوع جلوگیری می

 گیرد.  قرار

 

 ساعته: 22روش جمع آوری نمونه ادرار 

گیری و ارزیابی میزان دفع مواد  ه ساعته انداز 24آوری نمونه ادرار  هدف از جمع

باشد.  روز می ساعت شبانه 24مختلف )مثل پروتئین، کراتینین، کلسیم و...( در طی 

صورت پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری شود. در 

گیری( باید به پزشک معالج  داشتن شرایط خاص )با توجه به عامل مورد اندازه

 اطالع داده شود )مانند سابقه بیماری یا مصرف دارو(.

ها حاوی مواد  گیرد. برخی از این گالن هایی که  در اختیار شما قرار می گالن

ه هیچ عنوان این مواد نگهدارنده مایع یا جامد است. نکته مهم این است که شما نباید ب

را خالی کنید. در مواردی که ظرف در نظر گرفته شده حاوی مواد نگهدارنده است، 

گردد که نباید مستقیما ادرار را به داخل ظرف بریزد بلکه باید از  به بیمار توصیه می

 ظرف استریل ادرار برای این کار  استفاده نماید.

اول(، دفع ادرار را انجام داده و آن را  آوری نمونه )صبح روز . در ابتدای جمع1

 دور بریزید. زمان را یادداشت کنید.

های دفع ادرار را در ظرف  روز تمامی نوبت . از این پس به مدت یک شبانه2

 مخصوص بریزید.

آوری  . آخرین نوبت دفع ادرار )صبح روز دوم(، باید در سر همان ساعتی که جمع3

 در ظرف مخصوص ریخته شود.ادرار شروع شده بود، انجام و 

آوری ادرار باید ظرف مخصوص در جای خنک و  در طول زمان جمع نکته:

ترجیحا در یخچال نگهداری شود و بالفاصله پس از انجام کار به آزمایشگاه تحویل 

 داده شود.

آوری نمونه ادراری مواد نگهدارنده از جمله اسید قوی  ظرف مخصوص جمع نکته:

 ا از تماس آن با دست و اعضای بدن پرهیز نمایید.ممکن است باشد لذ

 

 روش جمع اوری  نمونه مدفوع:

گیرد  نمونه باید مستقیما در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می

آوری  آوری شود.اگر بیمار بستری است نمونه را در یک ظرف خشک جمع جمع

ن((، نمونه را به ظرف نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص )آبسال

دار منتقل نمایید. در صورت مشاهده کرم و هر مورد مشکوک به  نگهدارنده برچسب

آزمایشگاه اطالع دهید. نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار 

 ها را از بین ببرد. تواند برخی از انگل می

وارد مشکوک به اسهال خونی آوری شده را خصوصا در م بیماران باید نمونه جمع

 بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنند.

آوری نمونه  دقیقه پس از جمع 31اگر ارسال نمونه به آزمایشگاه  حداکثر تا 

 پذیر نباشد، الزم است تا نمونه در یخچال قرار داده شود.  امکان

 آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع:

های ممختلف دستگاه گوارش اتفاق  خشهای مختصری در ب گاهی اوقات خونریزی

های  افتد که به علت مقدار کم با چشم قابل دیدن نیست، بنابراین باید با روش می

آزمایشگاهی تشخیص داده شود. برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت 

 نمود:

 آوری نمونه مدفوع از خوردن مواد زیر خودداری . سه روز قبل و در زمان جمع1

 نمایید.

 .جگر، گوشت قرمز و سفید، ماهی 

 .هویج، خیار، انواع هندوانه، شلغم، ترب و تربچه 

 های ترش مزه. ها و عصاره میوه 

. مصرف داروهایی مثل آهن، آسپرین، ایندومتاسین، کلشی سین، بروفن، 2

آوری  ساعت قبل از انجام آزمایش و دوره جمع 48، باید Cها و ویتامین  کورتون

 نمونه قطع شود. )البته در موارد داروهای تجویز شده با پزشک خود مشورت کنید(. 

 . نمونه باید سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شود.3

 . نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.4

 

 

 

 

 

 

 

 


