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راھنمای جمع آوری نمونھ ادرار اطفال 
   با استفاده از کیسھ ادراری

 

مولکولی  آزمایشگاه کلینیکال و
 دکتر نژاده

 

 نمونھ گیریبخش : محدوده توزیع 

 

 : نام و امضاء تایید کننده : نام و امضاء تصویب کننده 
  

 

  :لطفا قبل از آغاز نمونھ گیری موارد ذیل را بھ دقت مطالعھ نمایید  

این کیسھ کامال استریل بوده .نمونھ ادرار کودک را فقط داخل کیسھ ادرار جمع آوری نمایید  – ١
  .و یکبار مصرف می باشد 

  .مشخصات ثبت شده بر روی برچسب را بھ دقت کنترل نمایید  – ٢

این آزمایش نیاز بھ ناشتایی ندارد اما از دادن مایعات بیش از حد بھ کودک خودداری  – ٣
  .فرمائید 

پوست . منطقھ تناسلی کودک را با آب و صابون بچھ بھ طور کامل شستھ و خشک نمایید  – ۴
  .سیون باشد وپودر یا ل این ناحیھ نمی بایست حاوی روغن،

کیسھ اصلی را از داخل پوشش آن بیرون آورده پس از جدا نمودن کاغذ برچسب آن و در  – ۵
طراف مجرای ادراری حالیکھ پاھای بچھ را از ھم باز کرده اید قسمت چسبناک کیسھ را با دقت ا

بھ پوست چسبیده  کھ روکش چسب بطور کامل و محکم بدون ھیچ چروکی ن شویدمطمئ.بچسبانید 
  .است 

  .در طول مدت اقدام بھ نمونھ گیری بھتر است کودک در آغوش مادر قرار گیرد  – ۶

بھ محض جمع آوری نمونھ ، کیسھ را جدا . دقیقھ ورود ادرار بھ کیسھ کنترل گردد  ١۵ھر  – ٧
  . و پس از تا زدن قسمت فوقانی برچسب مشخصات را بر رو آن نصب کنید 

  .ساعت بعد از جمع آوری بھ آزمایشگاه تحویل داده شود  ١ادرار حداکثر تا نمونھ :توجھ 

از قرار دادن کیسھ ادراری داخل لیوان ھای درب دار و یا ریختن نمونھ ادرار از داخل  :توجھ 
   . ن لیوان ادرار خودداری نمایید وکیسھ بھ در

ساعت بھ کودک وصل باشد چون باعث آلودگی نمونھ ادرار  ١کیسھ ادرار نباید بیشتر از  – ٨
  .می شود 


