
 

 

 

 راهنمای جمع آوری ادرار تمیس برای آزمایش ادرار
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قسمت ايلیٍ ادرار را ديرریختٍ يتقیٍ ادرار جمغ کىیذ يآخر -4تازکىیذ تذين آوکٍ دست ضما تٍ سغح داخل ظرف تماس پیذاکىذ 

ظرف را در محل قرارگیری ومًوٍ َا -  7درب ظرف را تثىذیذ - 6فقظ گرفته يسظ ادرار صحیح می تاضذ - 5ادرار را دير تریسیذ 
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 راهنمای آزمایش قند دوساعته

 
اتتذا -3 صثح واضتا در آزمایطگاٌ حضًر داضتٍ تاضیذ 8ساػت -2 ضة ، ضام سثک میل کىیذ 7ضة قثل از آزمایص ساػت -1

تؼذ از خًوگیری صثحاوٍ میل کىیذ يساػت ضريع صرف -4یک ومًوٍ خًن جُت تؼییه قىذ خًن واضتا ازضما گرفتٍ می ضًد 

تؼذاز خًردن صثحاوٍ درآزمایطگاٌ مىتظر - 5دقیقٍ می تاضذ 10صثحاوٍ را تٍ خاعر تسپاریذ حذاکثر زمان خًردن صثحاوٍ 

اگر مطکل .ساػت پس از ضريع خًردن صثحاوٍ تٍ َمکار آزمایطگاٌ اعالع دَیذ تا ومًوٍ ديم ویس گرفتٍ ضًد 2تماویذ يدقیقا 

 دیاتت داریذ تٍ َمکار آزمایطگاٌ اعالع دَیذ 
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 (GTT)بیمار برای آزمایش تحمل گلوکس راهنمای 
اتتذا ومًوٍ خًن -3 صثح در آزمایطگاٌ حضًر داضتٍ تاضیذ8ساػت -2 ساػت قثل از ومًوٍ گیری تیمار تایذ واضتا تاضذ 12تا1-8

یک تستٍ پًدر گلًکس ، َمکار آزمایطگاٌ تٍ ضما می دَذ ،پًدر گلًکس را در تغری آب حل کىیذ ي -4واضتا از ضما گرفتٍ می ضًد 

پس از میل کردن ، تٍ َمکار آزمایطگاٌ اعالع دَیذ تا ساػت ومًوٍ گیری َای تؼذی را در ترگٍ - 5 دقیقٍ وًش جان کىیذ 5تا 

َر یک ساػت یک ومًوٍ خًن از ضما گرفتٍ می ضًد تا سٍ ساػت تایستی در آزمایطگاٌ تىطیىیذ ترای ایه آزمایص - 6ثثت ومایذ 

 لغفا َمکاری الزم تا َمکار آزمایطگاٌ داضتٍ تاضیذ . تار از ضما خًن گرفتٍ می ضًد 4
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 راهنمای بیمار برای جمع آوری نمونه مدفوع 
ظرف مذفًع را خیس - 3آيردن سٍ ظرف در یک ريز ممىًع است - 2ایه آزمایص در سٍ وًتت در سٍ ريز متًالی  اوجام دَیذ - 1

-6 صثح َر ريز یک ومًوٍ مذفًع تٍ آزمایطگاٌ تحًیل دَیذ 10تا 8ساػت - 5ومًوٍ مذفًع وثایذ تا ادرار آلًدٌ ضًد - 4وکىیذ 

دقت کىیذ کٍ - 7 دقیقٍ تٍ آزمایطگاٌ ترساویذ يتٍ  َمکار آزمایطگاٌ اعالع دَیذ 30درصًرتی کٍ مذفًع ضما خًوی است حتما تا 

 ظرف ومًوٍ را درجای خىک وگُذاری کىیذ- 8ظرف را پر وکىیذ
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