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ﺷﯾوه ی ﮔردآوری ﻧﻣوﻧﮫ ی ادرار از ﮐودﮐﺎن

How to collect a urine sample from Babies
ﻣﮭم

ﻗﺑل از ﮔردآوری ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺗﻣﺎم اﯾن دﺳﺗورﮐﺎر را ﺑﺧواﻧﯾد.
ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از درﺳﺗﯽ ﮔردآوری ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل زﯾر را اﻧﺟﺎم دھﯾد.

اﻗﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھﯾم
 ﮐﯾﺳﮫ ی ﮔردآوری ادرار ظرف ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری)در آن را ﺑﺎز ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣﺎده ی
اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺳﺗﯾد(
 دﺳﺗﻣﺎل ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردنﺑرای ﮔردآوری ﻧﻣوﻧﮫ
 .1اﮔر ﺑرﭼﺳب ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑر روی ظرف
ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﻧﭼﺳﺑﺎﻧده اﯾد ،ﻧﺎم و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد او را
ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .2دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
 .3دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎ ﺣوﻟﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 .4ﭘوﺷﮏ ﮐودک را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
 .5اﻧدام ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ﻧﺷﯾﻣﻧﮕﺎه ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل
ﻧظﺎﻓت ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و ﮐﯾﺳﮫ ی ادرار را ﺑﮫ او وﺻل
ﮐﻧﯾد )ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺷروح ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد را ﺑﺑﯾﻧﯾد(.
 .6ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آن ﻧﺎﺣﯾﮫ از ﺑدن ﮐودک ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ھوا
ﺧﺷﮏ ﺷود.
 .7در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﯾﺳﮫ ادرار ﺑﮫ ﮐودک وﺻل اﺳت ،ﺑﮫ او
ﭘوﺷﮏ ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
 .8ھر  20دﻗﯾﻘﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ادرار ﮐرده
اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ.
 .9ھر ﮔﺎه ﺑﮫ اﻧدازه  10ﺗﺎ  15ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 2ﺗﺎ  3ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﺎﯾﺧوری( ادرار ﺟﻣﻊ ﺷود ،آﻣﺎده ی ﮔردآوری
ﻧﻣوﻧﮫ ﺷوﯾد.
 .10دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
در ظرف ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ دﻗت
ِ .11
ﮐﻧﺎری ﺑﮕذارﯾد.
در آن را ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ درون ظرف ﯾﺎ ِ

آﻧﭼﮫ ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
 -ﯾﮏ ﭘوﺷﮏ ﺗﻣﯾز

 .12ﮐﯾﺳﮫ ی ادرار را ﺑﺎ دﻗت از ﮐودک ﺟدا ﮐﻧﯾد.
 .13ﮐﯾﺳﮫ ی ادرار را ﺑﺎﻻی ظرف ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﻧﮕﺎه دارﯾد.
 .14ﺗﮫ ﮐﯾﺳﮫ را ﺑﺎ ﻗﯾﭼﯽ ﺳوراخ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ درﭘوش ﺳوراخ ﺗﮫ آن را در
ﺑﯾﺎورﯾد.
 .15ﮐﯾﺳﮫ را در ھﻣﺎن ﺣﺎﻟت ﺑﺎﻻی ظرف ﻧﮕﺎه دارﯾد ﺗﺎ ادرار در
درون ظرف ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود.
در ظرف را ﻣﺣﮑم ﺑﺑﻧدﯾد.
ِ .16
 .17دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد.
 .18ظرف ﺣﺎوی ﻧﻣوﻧﮫ را ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﯾﺎورﯾد.
ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﮭﺗر ،ﻧﻣوﻧﮫ ی ادرار را در ﻣدت  30دﻗﯾﻘﮫ
ﭘس از ﮔردآوری ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﺣوﯾل دھﯾد.
ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ی اراﺋﮫ ﺷده از ﮐﯾﺳﮫ ی
ادرار ﮔردآوری ﺷده اﺳت.
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣدت  30دﻗﯾﻘﮫ ﭘس از ﮔردآوری ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑﮫ
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرﺳﺎﻧﯾد؟
• زﻣﺎن )ﺳﺎﻋت و دﻗﯾﻘﮫ( ﮔردآوری ادرار را ﺑر روی ظرف
ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
• ظرف ﺣﺎوی ﻧﻣوﻧﮫ را در ﯾﺧﭼﺎل ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد.
• آن را در ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﯾﺎورﯾد.

ﺑرای دﺧﺗران

ﮔﺎم ۱

ﺑرای ﭘﺳران

ﮐودک را از ﺳﻣت ﺟﻠو ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﻘب
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد ،ﻻﺑﮫ ﻻی ﻟﺑﭼﮫ ھﺎی اﻧدام
ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ را ﻧﯾز ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
ﭘﯾراﻣون ﻣﻘﻌد را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ھوا ﺧﺷﮏ ﺷود.

ﮔﺎم ۱

ﮔﺎم ۲

ﭘوﺷش ﻣﺣﺎﻓظ را از وﺻﻠﮫ ی ﭼﺳﺑدار
ﻣوﺟود در ﻧﯾﻣﮫ ی ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﮐﯾﺳﮫ ادرار
ﺑردارﯾد.

ﮔﺎم ۲

ﮔﺎم ۳

ﮐﻔل ﮐودک و ﭼﯾن ھﺎی ﭘوﺳت ﮐﺷﺎﻟﮫ ی
ران )ﻻی ﭘﺎھﺎ( را از ھم ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
ﻧﯾﻣﮫ ی ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﮐﯾﺳﮫ را ﺑر روی ﮐودک
ﻗرار دھﯾد .وﺳط ﮐﯾﺳﮫ را در ﻧﺎﺣﯾﮫ ی
ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯾن ﻣﻘﻌد و ﻣﮭﺑل ﻗرار دھﯾد .
وﺻﻠﮫ ی ﭼﺳﺑدار را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت و ﺑﮫ
طور ﻣﺣﮑم ،رو ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯾرون،
ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد.

ﮔﺎم ۳

ﮐﻔﻞ ﮐﻮدک و ﭼﯿﻦ ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺸﺎﻟﮫ ی )ﻻی ﭘﺎھﺎ(
را از ھﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﯿﻤﮫ ی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﯿﺴﮫ را ﺑﺮ روی ﮐﻮدک ﻗﺮار دھﯿﺪ.
وﺳﻂ ﮐﯿﺴﮫ را در ﻧﺎﺣﯿﮫ ی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﻌﺪ و ﺑﯿﻀﮫ
ھﺎ ﻗﺮار دھﯿﺪ .وﺻﻠﮫ ی ﭼﺴﺒﺪار را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻣﺤﮑﻢ ،رو ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ،دور ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﻗﺮار
دھﯿﺪ.
آﻟﺖ ﮐﻮدک را در درون ﺳﻮراخ ورودی ﮐﯿﺴﮫ ادرار
ﻗﺮار دھﯿﺪ.

ﮔﺎم ۴

ﻧﯿﻤﮫ ی ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺻﻠﮫ ی ﭼﺴﺒﺪار را ﺟﺪا
ﮐﻨﯿﺪ.
وﺻﻠﮫ ی ﭼﺴﺒﺪار را ،رو ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و
ﺑﯿﺮون ،ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﺤﮑﻢ در آن ﻣﺤﻞ
ﻗﺮار دھﯿﺪ.

ﮔﺎم ۴

ﻧﯿﻤﮫ ی ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺻﻠﮫ ی ﭼﺴﺒﺪار را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
وﺻﻠﮫ ی ﭼﺴﺒﺪار را ،رو ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺮون ،ﺑﺎ
ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﺤﮑﻢ در آن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دھﯿﺪ .

آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را از ﻧﻮک آن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
)در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﮫ ی ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻧﻮک آﻟﺖ
را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ (.ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻘﻌﺪ
را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ را از روی وﺻﻠﮫ ی ﭼﺴﺒﺪار ﻣﻮﺟﻮد
در ﻧﯿﻤﮫ ی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﯿﺴﮫ ادرار ﺑﺮدارﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش دارد ،ﺷﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎز ﮐﯿﺴﮫ را ﺑﺮ روی آﻟﺖ و
ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻧﺪاده اﯾﺪ ،ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺴﺒﺪار دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ.
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