
 

 جمع آوري نمونه ادرار با کیسه ادرار

 

 .دییآماده نما یالسس خ شهیش ایبار مصرف و کی وانیعدد ل کی.1

از  ياثر چیکه بعد از شستشو ه يبطور دییمحل ادرار کودك را با آب گرم و صابون کامال بشو. 2
پسر بچه است و ختنه نشده است در  ماریکه اگر ب دیتوجه داشته باش. نماند یصابون در موضع باق

 .دییگ داخل آنرا خوب بشورن دیترشحات سفبرده والبا پوست آلت را به طرف یشستشو کم نیح

 .دیخشک کن يدستمال کاغذ ایو زیمحل شسته شده را با پارچه تم. 3

دست ها با  نکهیآورده و بدون ا رونیاز پوشش آن ب یلینکات استر تیادرار را با رعا سهیک. 4
را جدا کرده و با دو دست از پشت  سهیچسب اطراف سوراخ ک دینما دایتماس پادرار سهیسوراخ ک

تا  دیکودك قرار داده و از پشت کامال فشار ده يگرفته و سوراخ ادرار را مقابل مجرارا سهیک
 .بطور کامل بچسبد سهیک

 سهیآلت بچه قرار داده و آلت را از سوراخ ک ریانگشت خود را ز کیدر مورد پسر بچه ها .1 حیتوض
 .دییوارد آن نما

به حالت  دهیگشت ماساژ داده تا از حالت چسبرا با دو ان سهیک يانتها سهیک دنیپس از چسبان. 5
 .دیدر آ يا سهیک

 یستیمناسب با يهوا کیحتما در  دیمشمع نکن ایکودك را پوشک  سهیپس از چسباندن ک. 6
 .بخوابد حایکودك باز باشد و ترج

باشد  ينفر بطور کامل مراقب و کی یستیکودك شروع به دفع ادرار نکرده است با کهیتازمان. 7
بغل کودك  ریدر شروع دفع ادرار ز ایادرار توسط کودك شودو ثان سهی مانع از جدا کردن کتا اوال

 .برود سهیک يقرار داده تا ادرار به انتها يرا گرفته و اورا در حالت عمود
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تا درب آن بصورت  دییرا جدا نموده و از وسط سوراخ آنرا تا نما سهیبعد از اتمام دفع ادرار ک. 8
آماده شده  شهیش ایبار مصرف  کی وانیدر درون ل سهیک يسپس بصورت عمودبسته شود  ینسب

 .دیقرار ده 1در مرحله 

 دایتماس پ سهیبا سوراخ ک یستیوجه نبا چیبه ه سهیکه ادرار ته ک دیتوجه داشته باش. 2حیتوض
 .خواهد گذاشت یمنف ریتاث شیآزما  جهیآلوده خواهد شد ودر نت نصورتیدر ا رایز.کند

 سهیسس ک شهیش ای وانیادرار و قرار دادن آن در درون ل سهیاصله بعد از جدا نمودن کبالف. 9
بار دوم هم در  يعمل نموده تا کودك برا 8 یال 4دوم را از پوشش آن خارج کرده و طبق مراحل 

 8مرحله  حاتیتوض تیدوم را هم از کودك جدا نموده و با رعا سهیسپس ک دیدوم ادرار نما سهیک
 سهیسس قرار داده و هر دو ک شهیش ای وانیدوم آنرا درون همان ل سهیک ای 2چسب عدد و زدن بر
 .دیده لیتحو شگاهیرا به آزما

تا زودتر  دیبده عاتیما ایآب  ای ریبه کودك ش دیتوانیادرار م يدر مرحله دوم جمع آور.3 حیتوض
 .دیادرار نما

روزمره  يهایگرفتار ایعد مسافت و ب لیادرار کودك چنانچه بدل يبعد از جمع آور. 4 حیتوض
محل  کی ایو  خچالیدرون  وانیبا همان ل دیبرسان شگاهیبه آزما عاینمونه ها را سر دیتوانینم

 .دیبرسان شگاهیساعت به آزما 4 یال 2و ظرف مدت  يخنک نگهدار

شک پز نکهیمگر ا دیینما يقبل از گرفتن ادرار به کودك خوددار کیوتیب یدادن هرگونه آنت از
 شگاهیحمل نمونه به محل آزما نیدرح دیدقت کن.مورد داده باشد نیدر ا یمعالج دستور خاص

که موجب رد صحت نمونه از  دینرز رونیب يها سهیبمانند وادرار از ک یهادر حالت عمود باق سهیک
را  شاتیهمواره قبض آزما شگاهیدر مراجعه به آزما.شودیم يریوتکرار نمونه گ شگاهیآزماطرف 

 .دیمراه داشته باشه

 .باشدیم 19:30-16و11:30-7:30نمونه  لیتحو ساعات
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