
 راَىمای تُیٍ مایع مىی بٍ مىظًر آسمایص کامل اسپزم ومًوٍ َای معمًلی ي پس اس ياسکتًمی

هٌظَر کسب ًتایح صحیح در آزهایص ، ایي دستَرالعول را دقیقاً رعایت ًواییذ.ًوًَِ حوع آٍری ضذُ بِ رٍش غیر استاًذارد هی  بٍ

 تَاًذ هٌحر بِ خطا در آزهایص ضوا ضذُ ٍیا باعث درخَاست آزهایطْای بیطتر ٍ غیر ضرٍری گردد.

 وکات مُم راجع بٍ جمع آيری ومًوٍ :

 ع هٌی خَد را پس از سِ رٍز خَدداری خٌسی ٍ بطَر هصٌَعی خوع آٍری ًوایذ.بیوار بایذ ًوًَِ های

 ْا خَاّذ ضذ ًزهاى بیص از سِ رٍز خَدداری ، هعوَالً هٌدر بِ افسایص حدن هایع هٌی ٍ درًتیدِ کاّص حرکت آ

 هثاًِ بایذ قبل از خرٍج هٌی تخلیِ گردد.

 ریل دردار در اختیار ضوا قرار خَاّذ داد.برای تْیِ ًوًَِ هٌی ، آزهایطگاُ ظرف پالستیکی است

 ذُ اسپرم است.ًٌوًَِ ًبایذ تَسط کاًذٍم تْیِ ضَد زیرا کاًذٍم حاٍی پَدر کط

ساعت پس از خوع آٍری بِ آزهایطگاُ تحَیل دادُ ضَد ٍ در خالل اًتقال بِ آزهایطگاُ گرم ًگْذاری ضَد ًیوًوًَِ هٌی بایذ 

حول ًوَدُ تا درخِ حرارت آى کاّص بارزی ًذاضتِ باضذ( )چٌاًچِ سیر برگطت یا پس  )ظرف حاٍی ًوًَِ را در دست یا خیب

 (رفت هٌی هَرد ضک باضذ یک ًوًَِ ادرار پس از خرٍج هٌی هوکي است در ایي زهاى خوع آٍری گردد.

 لطفاً بٍ سًاالت سیز پاسخ دادٌ ي فزم تکمیل ضذٌ را َمزاٌ ومًوٍ بٍ آسمایطگاٌ تحًیل دَیذ :

 یمار :ب وام

 تاریخ ي ساعت جمع آيری ومًوٍ : 

 آیا ومًوٍ کامل است ؟ )حجم آن بیزين ریختٍ وطذٌ؟(-

 آیا ريش ومًوٍ گیزی بٍ طزیق مصىًعی بًدٌ؟-

 چىاوچٍ پاسخ خیز است تًضیح دَیذ:

ريش ومًوٍ گیزی بٍ ريش مصىًعی تزجیح دادٌ میطًد ، بذست آيردن ومًوٍ بٍ ريضی غیز اس ريش  تًجٍ :  •

 مصىًعی کامل ویست ي بذرستی ومی تًان آن را تجشیٍ ي آسمایص ومًد.
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