
 

 

(جمع آوری نمونه ادرار برای آزمایشات کشت وآنتی بیوگرام دراطفال)نوزادان   

 اثتذا ٍسبیل سیز اسقجل تْیِ ٍ آهبدُ شَد:

 یک ثستِ دستوبل تَالت جْت تویشکزدى ًبحیِ تٌبسلی •

 (Urine bagیک کیسِ جوغ آٍری ًوًَِ ادرار ) •

 یک ظزف پالستیکی استزیل ثزای ًگْذاری ٍاًتقبل ًوًَِ ادرار ثِ آسهبیشگبُ •

 

 .اجبسُ دّیذ تب ًبحیِ تویششذُ خشک شَد.ًبحیِ تٌبسلی طفل یبًَساد راتویشًوبییذ-1

 .ثزای خشک شذى سزیغ ثِ اطزاف ًبحیِ تویششذُ دستوبل یبکبغذتَالت ًکشیذ-2

فبل راثطَرهحکن ثِ ًبحیِ تٌبسلی کَدک ثچسجبًیذ)جشئیبت ًٍحَُ کیسِ هخصَص جوغ آٍری ادرارًَساداى یباط-3

 تویشًوَدى ًبحیِ تٌبسلی ٍچسجبًیذى کیسِ جوغ آٍری ادرار ثطَرهشزٍح درصفحبت ثؼذی تَضیح دادُ شذُ است(

کیسِ ثِ داخل ظزف هخصَص  ثِ ّوزاُ فَراً پس اس ادرارًوَدى ًَساد)کَدک(ثذاخل کیسِ جوغ آٍری،ًوًَِ را -4

 زیل ادرار هٌتقل ًوبییذ)ظزف ثبیذ اسقجل آهبدُ ثبشذ(ٍاست

ایي هطلت ثسیبرهْن ٍحبئش اّویت هی ثبشذ کِ اسآلَدُ شذى ًوًَِ ادرار جلَگیزی شَد.ثذیي هٌظَر ثِ  : تَجِ •

رٍی ظزف جوغ  ثِ آسهبیشگبُ فزستبدُ شَد.ٍ شذُ ثِ ظزف پالستیکی استزیل هٌتقل کیسِ هحض ادرارًوَدى کَدک،

 ٍسهبى جوغ آٍری ًوًَِ ًیشثجت ٍیبدداشت شَد ًِ ادرار،ًبم ًٍبم خبًَادگی، ًَع ًوًَِ،تبریخآٍری ًوَ
 . گزدد   لد ٍدرّوبى رٍسثِ آسهبیشگبُ تحَیپس اسجوغ آٍری دریخچبل قزاردادُ شَ ًوًَِ تْیِ شذُ فَراً هشدار:

 ازاطفالکردن کیسه جمع آوری ادرار جهت نمونه گیری  )فیکس( طریقه قراردادن وثابت

پَست ًبحیِ ثبیذ تویشٍخشک ثبشذ،ّیچ گًَِ رٍغي،پَدرثچِ،صبثًَْبی حبٍی لَسیَى کِ حتی ثِ هقذار جشئی ّن 

هوکي است دررٍی پَست طفل ثبقی ثوبًذ، ًجبیذ ٍجَد داشتِ ثبشذ سیزا اسچسجیذى کیسِ ثِ پَست ثطَرهحکن 

 هوبًؼت هی ًوبیذ.

ای کِ هبثیي هخزج ًٍبحیِ تٌبسلی هی ثبشذشزٍع ًوبییذ.ًَاریبپل چسجبًیذى کیسِ را اسقسوت کَچک پَست ًبحیِ 

ثبریک رٍی هشوغ چسجٌذُ کیسِ اسآلَدُ شذى ًوًَِ ادرار ثبهذفَع جلَگیزی هیٌوبیذ ٍکوک هیکٌذتب کیسِ 

 درٍضؼیت هٌبسجی قزارگیزد



 

 

 

 روش کاربرای نوزادان دختر

ٌبسلی راثشَییذ )تزجیحبً ثبصبثَى هزحلِ اٍل : کَدک راثِ پشت ثخَاثبًیذ ٍچیي ّبی ًبحیِ ت •

حوبم هخصَص ثچِ تویششَد(.اسهحلَل صبثَى حبٍی لَسیَى استفبدُ ًشَد سیزاثبقیوبًذُ آى رٍی 

پَست هبًغ اسچسجیذى کبهل کیسِ ثِ پَست هیگزدد.قسوت هخزج راسزیؼبً شستِ آة کشی 

تویشًوَدُ ٍصجزکٌیذ تبثبجزیبى ثطَرکبهل ثبدستوبل تَالت اً ٍخشک ًوبییذ.توبم ًبحیِ را هجذد

 َّا خشک شَد

الیِ هحبفظ پشت کیسِ را اسًیوِ تحتبًی قسوت هشوغ چسجٌذُ جذا  هزحلِ دٍم : •

ًوبییذ.آسبًتزآًست کِ ًیوِ فَقبًی پَشش چسجٌذُ را اثتذارّبکزدُ تبقسوت تحتبًی ثزرٍی پَست 

 .سطح پَست خشک شذُ ثبشذقزارگیزد.قجل اسقزاردادى کیسِ جوغ آٍری ادرار هطوئي شَیذکِ 

قسوت پزیٌِ)اطزاف ًبحیِ تٌبسلی(راثکشیذتبچیي ّبی پَست اسّن ثبسشًَذ  هزحلِ سَم : • 

ٍقسوت تٌبسلی)ٍاصى(دیذُ شَد،ٌّگبهیکِ قسوت چسجٌذُ راثزرٍی پَست ًبحیِ قزار هی 

د دّیذ،هطوئي شَیذ کِ اسقسوت ثبریک پَست ثیي هقؼذ ٍ ٍاصى ػول چسجبًیذى کیسِ شزٍع شَ

 ٍفشبراًگشتبى دست ثزرٍی کیسِ اسایي قسوت ثِ طزف ثیزٍى صَرت گیزد

قسوت چسجٌذُ کیسِ راثطَرهحکن ثِ پَست فشبردّیذ تباس چزٍکیذگی کیسِ  هزحلِ چْبرم : • 

ٍپَست هوبًؼت گزدد.سهبًیکِ قسوت تحتبًی کیسِ درهحل هٌبست خَدقزارگزفت،کبغذپشت 

فشبر ثزرٍی کیسِ ٍپَست راثطزف ثبال اًجبم  کیسِ رااسقسوت فَقبًی آى جذاکزدُ ٍػول

دّیذتبکیسِ کبهالً درجبی خَد چسجیذُ ٍقزارگیزد ٍاسچسجیذى قسوت چسجٌذُ کیسِ ثِ اطزاف 

 ٍاصى هطوئي شَیذ

 

 



 

 

 

 

 روش کاربرای نوزادان پسر

هزحلِ اٍل : کَدک راثِ پشت خَاثبًذُ ًٍبحیِ تٌبسلی راکبهالً ثشَییذ)تزجیحبً اس صبثَى حوبم  •

چِ استفبدُ شَد(اسهحلَل صبثَى حبٍی لَسیَى استفبدُ ًشَد سیزا ثبقیوبًذُ آى رٍی پَست هبًغ ث

اسچسجیذى کبهل کیسِ ثِ پَست هیگزدد.اثتذا ًبحیِ پَست ثیضِ ّب راثشَییذ سپس آلت تٌبسلی 

ٍقسوت هقؼذ رادراًتْب شستشَ دادُ، آثکشی ٍسپس خشک ًوبییذ.توبم ًبحیِ راهجذداً ثباتستفبدُ 

سدستوبل تَالت کِ قجالً آهبدُ شذُ کبهالً تویشًوبییذ.اجبسُ دّیذ قسوتْبی خشک شذُ ثبجزیبى ا

 َّا خشک شَد

الیِ هحبفظ پشت کیسِ را اسًیوِ تحتبًی قسوت هشوغ چسجٌذُ جذا  هزحلِ دٍم : • 

کٌیذ،آسبًتزآًست کٌْیوِ فَقبًی پَشش چسجٌذُ را اثتذارّب کزدُ تبقسوت تحتبًی ثْتزثزرٍی 

ست قزارگیزد.اگزچِ درهَردیک ًَساد فؼبل ٍپزتحزک ایي آسبًت است کِ توبم قسوت پشت پَ

کیسِ یکجبرُ رٍی پَست قزاردادُ شَدتبکیسِ جوغ آٍری ادرار دراطزاف ًبحیِ تٌبسلی هحکن 

 ثچسجذ

ٌّگبهیکِ قسوت چسجٌذُ کیسِ را رٍی پَست فشبرهی دّیذ، هطوئي شَیذ کِ  هزحلِ سَم : •

یِ ثبریک یب پل کَتبُ پَست ثیي هقؼذٍقبػذُ کیسِ ثیضِ ّب شزٍع شَد ایي ػول اسًبح

ٍفشبراًگشتبى دست اسایي ًبحیِ ثِ طزف خبرج صَرت گیزد.اس خشک ثَدى پَست قجل اس 

 قزاردادى کیسِ هطوئي شَیذ

قسوت چسجٌذُ کیسِ را هحکن ثِ پَست فشبردّیذ ٍاسچزٍکیذُ شذى پَست  هزحلِ چْبرم : • 

ًوبییذ.ٌّگبهیکِ قسوت تحتبًی کیسِ درهحل خَد قزارگزفت،کبػذپشت کیسِ ٍکیسِ جلَگیزی 

را اسقسوت فَقبًی آى جذاًوَدُ ػول فشبر ثزرٍی کیسِ ٍپَست را ثطزف ثبال اًجبم دّیذ تبکیسِ 



 

 

 کبهالً درجبی خَد چسجیذُ ٍقزار گیزد
  

 

 


