
 

هر گونه نمونه ای در حداقل زمان ممکن ) حداکثر یک -

 ساعت ( به آزمایشگاه رسانده شود.

جهت آزمایش آنالیز اسپرم، حداقل سه روز قبل از  -

 نمونه گیری از نزدیکی اجتناب نمایید.

جهت اندازه گیری آهن خون، از خوردن قرص آهن یا  -

 مولتی ویتامین خودداری گردد.

د که نمونه شما قبل از تحویل به آزمایشگاه یدقت نمای -

 دارای نام و مشخصات کامل باشد.

تاریخ آماده شدن جواب را از مسئول پذیرش  -

 کنید.ؤال سآزمایشگاه 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  دنا تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 مراجعین گرامی

خواهشمند است جهت دستیابی به نتایج قابل قبول 

علمی و استاندارد و جلوگیری از هر گونه اشتباه 

موارد ذکر شده در این دفترچه راهنما، قبل از 

اقدام به هر گونه نمونه گیری آن را به دقت مطالعه 

 فرمائید.
 با تشکر                        

 بیمارستان دناآزمایشگاه پذیرش 

 

 

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 36490411-17تلفن :            

 36490433فاکس :            
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 جهت آزمایش مدفوع:
 

 کان کمتر از پنج گرم نباشد.االمنمونه حتی -

در صورتیکه مدفوع خونی یا بلغمی باشد، از قسمت های  -

 آلوده به خون یا بلغم نمونه برداشت شود.

ن، حتی آدرصورت مشاهده انگل کامل یا جزئی از  -

 االمکان توسط ظرف به آزمایشگاه رسانده شود.

 نمونه مدفوع به سرعت به آزمایشگاه رسانده شود. -

 

 
  

www.denahospital.com           
 

http://www.denahospital.com/


 

 

 

 

 جهت آزمایش قند، چربی، اوره، اسید اوریک

میل نمایید و یک روز قبل از آزمایش غذای کم چرب  -

ساده چیزی  12 -14 ساعت قبل از خونگیری، جز آب 

 میل نشود.

رعایت  GTT، 4pm ،2hppجهت آزامایشااات  -

دقیق فاصااله زمانی از لح ه پایان صاابحانه یا نهار تا 

 لح ه خونگیری بسیار الزامی می باشد.

جهت سایر آزمایشات بیوشیمیایی از قبیل هورمون ها  -

  بح کافی است.، ناشتا بودن صLFTو 

 
 

 

 

 

 

        :جهت کشت ادرار

مجرای ادرار را با آب و صااابون یا پنبه ساااولنی به خوبی  -

سپس  شی نمایید.  سته و حتی االمکان با آب گرم آب ک ش

سمت اول شق بزرگ ( به دور  ق ادرار را ) به اندازه یکی دو قا

ته و بقیه ادرار را در ظرف مخصااوص، جمآ آوری و درب ریخ

آن را محکم بسااته و در اساارع وقت به آزمایشااگاه تحویل 

 نمایید.

سه ادراری جهت نوزادان، از جدا  - ستفاده از کی صورت ا در 

ادرار یا جا به جا شاادن کیسااه تا قبل از جمآ آوری کامل 

 جلوگیری شود.

پس از جمآ آوری ادرار نوزاد در کیسه، بالفاصله لبه کیسه  -

به آزمایشااگاه تحویل  نده، آن را  به روی خودش برگردا را 

 دهید.

 
 

 
 
 

 .حفظ آرامش و خونسردی قبل از خونگیری1

 . عدم انجام ورزش های سنگین قبل از نمونه گیری2

 گیری. عدم مصرف دخانیات قبل از نمونه 3

. در صورت استفاده از هر گونه قرص یا دارویی قبل 4

 از نمونه گیری، مسئول پذیرش را مطلآ فرمایید.

. سابقه ضعف و بی حالی بعد از خونگیری را به 5

 اطالع نمونه گیر برسانید.
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