
ساعتِ هیتَاى در  24تا اًذازُ گیری ترخی هَاد در ادرار

پیش از اًجام . تشخیض ترخی تیواریْا استفادُ ًوَد

آزهایش تایذاز هظرف هایعات زیاد خَداری شَد ٍ 

( ترحسة هَرد اًذازُ گیری)درطَرت ٍجَد شرایط خاص

ظرف .تایذ تِ پسشک هعالج ٍ آزهایشگاُ اطالع دادُ شَد

لیتر هَرد ًیاز است،هوکي است  2 تویس تا حجن حذاقل

ترای جوع آٍری تعضی هَاد، ًیاز تِ اضافِ کردى ًگِ 

تْتر است دستَرالعول .)دارًذُ در ظرف ٍجَد داشتِ تاشذ

 (.            تر رٍی ظرف ًوًَِ گیری چسثاًذُ شَد

 توصیه های الزم به بیماران جهت تهیه جمع آوری

 ساعته 24ادرار 

 
 از آى  ّی را دٍر تریسیذ ٍ تعذاٍلیي ادرار طثحگا

ا در ظرفی کِ از ساعت، ادرار ر 24تِ هذت  

طرف آزهایشگاُ تِ شوا دادُ شذُ است، جوع 

 .آٍری کٌیذ

  ِدر هذت جوع آٍری، ظرف را در جای خٌک ًگ

 .داری کٌیذ

  ،در طَرت ٍجَد هَاد ًگِ دارًذُ در ظرف

هستقیوا در ظرف آزهایشگاّی ادرار ًکٌیذ چرا 

 .است تاعث سَختگی آلت شَدکِ هوکي 

  هَاظة تاشیذ  کِ هَاد ًگْذارًذُ رٍی تذًتاى

 .ًریسد

  24اگر حجن ادرارتاى تاالست، دٍ ظرف ادرار 

 .ساعتِ از آزهایشگاُ درخَاست ًواییذ

  اگر دارٍ هظرف هیکٌیذ حتوا در هَرد دارٍّای

هظرفی خَد قثل از ًوًَِ گیری تا آزهایشگاُ 

 .هشَرت کٌیذ

 :نگهداری نمونه و  نحوه انتقال شرایط 

در هذت زهاى جوع آٍری ًوًَِ ٍ در طی اًتقال ،ظرف 

دهای )درجِ ساًتیگراد  2-8ًِ گیری در درجِ حرارت ًوَ

 .ًگِ داری شَد( یخچال

 مالحظات ایمنی

  ٍ ظرف حاٍی ًوًَِ تایذ تا رعایت اطَل ایوٌی

 . تْذاشتی تِ آزهایشگاُ هٌتقل گردد

 ٍی ًوًَِ تایذ از دستکش در ٌّگام آزهایش ر

 .یکثار هظرف استفادُ شَد

  تِ ٌّگام اضافِ کردى هَاد ًگْذارًذُ تِ ظرف

ساعتِ توام ًکات ایوٌی از جولِ  24ادرار 

استفادُ از هاسک، عیٌک ایوٌی، دستکش ٍ 

 .غیرُ رعایت گردد

  هَاد ًگْذارًذُ تایذ قثل از جوع آٍری ادرار در

 .ظرف تاشذ

 

بیماران جهت تهیه نمونه ادرار توصیه های الزم به 

 برای آزمایش سیتولوشی

  دٍهیي ادرار طثحگاّی تْتریي ًوًَِ جْت

 .جوع آٍری است

  ترای آزهایش سِ ًَتتِ در سِ رٍز هتَالی اقذام

 .شَد زیرا تیشتریي اهکاى تشخیض را دارد

  قثل از ًوًَِ گیری هظرف هایعات تِ هیساى

از ساعت قثل  3تا )کافی تَطیِ شذُ است 

  (لیَاى آب تٌَشیذ 6ًوًَِ گیری 

 



 :شرایط نگهداری نمونه و  نحوه انتقال 

پس از ًوًَِ گیری تایذ ًوًَِ را ّر چِ سریعتر ٍ حذاکثر 

تا یک ساعت جْت تررسی ٍ کشت تِ آزهایشگاُ اًتقال 

 .داد

 مالحظات ایمنی

ظرف حاٍی ًوًَِ تایذ تا رعایت اطَل ایوٌی ٍ تْذاشتی 

 . تقل گرددتِ آزهایشگاُ هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطَل هستٌذسازی ٍ هستٌذات در آزهایشگاُ پسشکی: هٌثع

هرکسآهَزشی درهاًی  -زًجاى تاالتر از هیذاى ٍلیعظر: آدرس

 (عج)رحضرت ٍلیعض

 024-33770801-9:تلفي

 www.valiasr-zums.ac.ir:ٍب سایت

 .valiasrhospital@yahoo.com:zالکترًٍیکی آدرس

 024-33770757:دٍرًگار

 

 

 

 

 

 

 (عج)مرکس آموزشی درمانی حضرت ولیعصر 

 واحد آموزش دفتر پرستاری

 

 

 

 نکات آموزشی

 ساعته 24جمع آوری ادرار به هنگام 

 1395پاییس 

 به بیمارپمفلت آموزش 
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