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 درمحيط نمونه جمع آوريدستورالعمل

ج از آزمايشگاهرخا

 اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمت

 اداره مديريت تضمين كيفيت

 اداره مديريت آزمايشگاههاي بهداشتي
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 آوري نمونه خون وريدي دستورالعمل جمع

 گيري زات الزم جهت نمونهيتجه
تميدرديبايريگنمونه گيك محل مجزا، و ساكت صورت شـويي مجـزا بـوده، ولـي در صـورت عـدمن اتاق بهتر است داراي دسـتيا.رديز

بايدسترس مي. زكننده دست در محل موجود باشديتميهاد محلوليبه آب، :باشد فهرست تجهيزات الزم به شرح زير
بهيدسته قابل تنظيد دارايبا: گيرينمونهيصندل• بيرطوم باشد .نديبنشيصندليرويريگت جهت نمونهين وضعيترمار بتواند در راحتيكه
 هاي نمونهاليويآورجمعينيس•
ويم: دستكش• نيلينيتواند از نوع التكس، ميدر صورت حساس.ل باشديتريا نيت نسبت به دستكش التكس، پليتريتوان از نوع ايلنياتيل،

د و آنهايانواع پوييگر ميهمچن. در هستند استفاده نمودكه فاقد نخين زيتوان از دستكش اسـتفادهيكيا پالسـتيـر دستكش التكـسيدر
.نمود

و* بارييگا در فواصل نمونهيدستكش در صورت آلود گي .ض گردديد تعويها
 (23G – 19)سوزن•
 (evacuated tube)خاليهاجهت استفاده از لوله (holder)ا نگهدارنده مخصوصيسرنگ•
 كبار مصرفيالنست•
پيهاانواع لوله• خاليهاا لولهيدارچيو ظروف در
*تورنيكه•

غيكبار مصرف ترجينوع�  رالتكسيحا
با� رويدستگاه فشارخون، در صورت استفاده .م گردديتنظmmHg40فشاريد
گيكيپالستينوارها� تغيرهياستاندارد با رييا قالب قابل
مايتورنيكه با خونيگدر صورت آلود* بايا .د دور انداخته شوديعات بدن
بايايخچالي• .د در دسترس باشديخ
:هاكنندهيضدعفون•

اتيل الكليزوپروپيا� %70ل الكليا
ن گلوكونات جهت كشت خونيديا كلر هگزيpovidone – iodine 10-1%محلول�

.cm5/7×5/7ايcm5×5در ابعادياگاز پارچه•
پاس نميتفاده از پنبه ن. گردديشنهاد و گاز بايجهت پانسمان باند .د در دسترس باشديز
 (Puncture Resistant Disposal Container)آلودهيهاظروف مخصوص دفع سرسوزن•
جريجهت افزايريگكننده موضع نمونهله گرميوس•  (Warming Device)ان خونيش
و درج مقدارشيفهرست انواع آزما• و نوع لوله مورد استفادهيهر آزمايخون الزم براها ش

گ ورينمونه دييري
يريگمراحل نمونه

صح خون نيگيري ورنمونهيآورجهت جمع.و مهارت توام دارد از به دانشيح بايگخونيديخون زير كار آزموده :دير را پيگيري نمايد مراحل
 ماريبش با مشخصاتيانطباق مشخصات برگه درخواست آزما-1

رژينان از رعاياطم-2 يريگش از نمونهيپييم غذايت
نشياز آزمايبعض و حذف بعضيها رژياز به ناشتا بودن براسـاس نـوعيو زمـانييت غـذايمحـدود. گيري دارند قبل از خونييم غذايمواد از

ا.ش متفاوت استيآزما صحيها جهت حصول نتاتين محدوديالبته . استيش ضروريح آزمايج
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نيانتخاب وسا-3 ازيل مورد
و سرسوزن مناسبيبراساس نوع آزما .ا لوله خال انتخاب شوديش، سرنگ

وريدر صورت استفاده از سرنگ با وريد انتخابيد براساس نوع ني، محل و حجم خون مورد دريد و نـوك آن از سرسوزن مناسب انتخـاب شـود
گ پيچنهم. رددابتدا از نظر بازبودن سوراخ ورود خون كنترل نين .ز از جهت سهولت حركت كنترل گردديستون سرنگ

بايگنمونه و نوع ماده ضدانعقاد انتخاب نمايد براساس نوع آزماير .ديش، لوله مناسب از نظر اندازه
كل به* ميتوصيطور دليه ايل رعايگردد به و لولهيمنيت اصول و سرسوزن استفاده نشود خاليهااز سرنگ
.ن آن گردديگزيجا
 استفاده از دستكش-4

بايگنمونه .ديد از دستكش استفاده نماير
رييگهنگام نمونه شخصتيوضع-5

رو فرد مورد نظر و با مشتيريگنمونهيصندليبر ور(كردن نشسته به) دهايبه منظور برجسته شدن رويصورت كشـ دست خود را دسـتهيده
ميبردارنمونهيصندل درياگونهبهدهديقرار گيك خط مستقيكه بازو تا مچ دست بيبا. رنديم قرار د مشت خود را بـازيمار نبايد توجه داشت كه

زيو بسته نما تغيد مير بعضييرا باعث .شوديمواد در خون
ب بايدر صورت استفاده از تخت، نيد به پشت خوابيمار و در صورت گريير بازويزياز بالشتيده مكه نمونه از آن ماريب.رديگيفته خواهد شد قرار

بهيدست خود را كش دريطور ده گيك خط مستقيكه از شانه تا مچ .رديم قرار
مايمار نبايبيريگدر هنگام نمونه* .ا دماسنج در دهان خود داشته باشديعات، آدامسيد غذا،

 بستن تورنيكه-6
وريبه منظور افزا رگيش پرشدن و برجسته شدن خـال از تورنيكـهيهـاا لولهيل ورود خون به داخل سرنگيمورد نظر، جهت تسهد از خون

م نظ(شودياستفاده با).د تورنيكه بسته شوديري الكتات خون نبايگر اندازهيقابل ذكر است كه در موادي يمتـر بـااليسـانت5/7-10ديـ تورنيكه
و نبايريگه نمونهيناح بيبسته شود ازيد دقيش ريك غ؛مار بسته بمانديبيبازويوقه بر ظ خونيخون موجب تغليصورت توقف موضعر اينيدر

او انتشار آن به داخل بافت ميها گشته كه پيش كاذب تمام تركيتواند سبب افزاين امر و هماتوكريوند شده با پروتئيبات يدر صـورت.ت گـرددين
ب بايمار مشكل پوستيكه رويداشته باشد تورنيكه بلبيد بر بهيمارياس نگيطورا گاز بسته شود كهيدر موارد.رديكه پوست او مورد فشار قرار
ميسطحيدهايور بيكامال مشخص نباشند ويتوان با ماساژ دادن از مچ تا آرنج وسيمار باعث اتساعيريگكننده موضع نمونهله گرميا به كمك
.ديدها گرديور

رويبا در صورت استفاده از دستگاه فشارخون، جيليم40يد درجه آن .م گردديوه تنظيمتر
ميت در بار اول توصيدر صورت عدم موفق دقيه و پس از دو بيگردد تورنيكه باز شده .مار بسته شوديقه مجددا بر روي بازوي

ور-7 د مناسبيانتخاب
وريگاغلب موارد نمونه  Cephalicو Median cubitalيدهايري از

م )2-1شكل(.رديگيصورت

و Median cubitalموقعيت آناتوميك وريدهاي:2-1شكل
Cephalic 

نيدهايالبته ور سـطحيدهايـوريز قابل قبول هسـتند ولـيپشت دست
گيمچ نبايداخل . رنديد مورد استفاده قرار



٤

دل median cubitalديور و بهتر ثابت شدنيل سطحيبه سو بودن، درد كمتر آسدر هنگام ورود و احتمال كمتر رسيزن دن به عصـب،يب
رگيريدر صورت قرارگ( دل.ت دارديارجح) نادرست سوزن در شريليد بازيوريكيل نزديبه و عصـب مـديان براكيك به ن، فقـط در صـورتيال

سايعدم دسترس وريبه باير گيدها .رديد مورد استفاده قرار
نظيدينواحيدهايور پايگر گي، بدون اجازه پزشك نبايا اندام تحتانير قوزك دل(رديد مورد استفاده قرار ايبه رينظيجاد عوارضيل احتمال

و غيرهيفلب .)ت، ترومبوز، نكروز بافت
ط دل(ميشديانيشريريگگيري مشكوك به نمونه خونياگر در شريبه پـس از خـارج كـردن) antecubitalه يـ ال از ناحيـ ان براكيل عبور

دق حداقليد برايسوزن، با و تا بند آمدن خونريپنج سريموضع فشار مستقيرويزيقه و و پرستار مسئول اطـالع دادهيم وارد گردد عا به پزشك
. شود

وريبه دل شريل تفاوت محتواي مواد موجود در خون و شر اني، خونيدي نظيگيري ر بررسيياني فقط در موارد خاص
و باز، الكترولياس و بعضي متابولتيد كتيها جاها و به عنوان وريگن خونيگزياربرد دارد مگر؛د منظور گردديدي نبايري

ويدر شرا هيب(ژهيط وريگوجه امكان نمونهجيماراني كه به كه آن هم بايد با نظارت پزشك) دي در آنها مقدور نباشديري
. باشد

بايگت نمونهيدر نها وريترد با انتخاب مناسبير و كمتريمار گرديبيد، باعث راحتين آسيده شرين خطر و ه خونيان ناحيب رساندن به اعصاب
. را فراهم سازديريگ

تعيقابل ذكر است كه لمس ور و مسييد مورد نظر تعين ور. استيضروريريگن محل خونيير آن توسط انگشت سبابه جهت دها،يبرخالف
و دارايها داراانيشر ضخيدينبض بوده و خاصيواره ور. هستنديرشتيبيت ارتجاعيم خود را از دستيترومبوزه كه حالت ارتجاعيدهاياز
و طنابداده و به راحتياند گيريگد خونيلغزند نبايميشكل شده .رديصورت
ز* بايموارد ورير :د مناسب در نظر گرفته شوديد در انتخاب
.د انتخاب شونديافته نباياميسوخته التينواح•
با كه در طرف ماستكتوميييري از دستگ قبل از خون:يماستكتوم• دل(د با پزشك مشورت گردديشده قرار دارد حتما ل خطر مشكالتيبه

).از لنفواستازيناش
ايبدل(ه هماتومياز ناح: هماتوم• گيريگد نمونهينبا)شيج آزمايجاد خطا در نتايل .رديصورت

وريدر صورت ديكه بايقابل دسترسيگريد مناسب گياهياز ناحيريگنمونهدينباشد .رديدورتر از محل هماتوم صورت
وريتزر� و فرآوردهيا تزري(يديق ):آنيهاق خون

وريكه متصل به تزرييد از بازوينبايريگحا نمونهيترج گيديق غ؛)شوديآورمقابل نمونه جمعيبهتر است از بازو(ردياست صورت ريدر
تيصورت از محلاين وريزردورتر از زيديق بايطبق مراحل گيريگد نمونهير :رديصورت

دقيد حداقل برايبا� وريقه تزريدو آنيبا اطم(قطع گردديديق ).نان كامل از قطع
بايريگجهت نمونه� وريدورتر از تزريد در محلي، تورنيكه وريبا ترج(بسته شود)هير آن ناحيز(يديق ديح انتخاب ).گريد
م� و پس از آن خون جهت لولهياتر ابتديليليپنج نيهانمونه دور ريخته . آوري شوداز جمعيمورد
ورينسبت به تزريريگد محل نمونهيبا� ميريگكه از آن نمونهييو بازويديق .ش درج شوديرد در برگه در خواست آزمايگيصورت

ف� :يستوال،گرافت عروقيكانوال،
.و اجازه او قابل استفاده استمتصل به كانوال با مشورت پزشكيبازو
فيبازو د(ستوليمتصل به بهينبا)زياليجهت گيريگطور معمول جهت خوند با.رديمورد استفاده قرار مقابليد از بازويدر صورت امكان
گيريگنمونه .رديصورت
:VAD (Vascular Access Device)اي (Indwelling Line)وجود لوله�

مايجهت تزرVADايلوله در صورت وجود هرگونه ز…عاتيق دارو، :ري مجاز استيگنمونه در زمانريبا در نظر گرفتن مالحظات
ايريبه منظور جلوگ(نان از عدم نشت هوايد اطميبا گيآورملزومات جمع تماميدر)زيجاد همولياز د يـ در صورت امكان نبا.رديخون صورت
تهن شسته شده است،يكه قبال با هپاريرياز مس رقيبا هپاريدر صورت اجبار احتمال آلودگ(ه گرددينمونه خون و باين د در نظريق شدن نمونه

مس، ابتدا با پنج ميلييريگجهت خون). گرفته شود ميليتر محلول سرم فيزيولوژي سترون شده و پنج ا معـادل يـ خـونيتر ابتـدايليلير را شسته
حجيمنظور از فضا(مردهيشش حجم فضا ر) مانديم VADاست كه در داخليم خونمرده .خته شوديدور
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يريگزكردن محل نمونهيتم-8
ايريگه نمونهيناح اتيل الكليزوپروپيبه كمك گاز آغشته به تميصورت حركت دورانبه%70ل الكليا مـياز داخل به خارج از. شـوديز پـس

سوياز هموليريخشك شدن موضع در هوا به منظور جلوگ و كاهش و پوست، نمونهيزش ناشز مـيريگاز تماس نوك سوزن با الكل يصـورت
.رديگ

بيجهت كشت خون ضرور گيريگكردن محل نمونهيجهت ضد عفونيشترياست دقت ن گلوكونات جهت نـوزادانيديكلرهگز.رديصورت
و همچن و بزرگتر بهيحساسين بزرگساالن دارايدو ماهه پيت نسبت ميد ز شـده سـپس بـا محلـوليـتم%70دا موضع با الكـل ابت. گردديشنهاد

Povidone – Iodine 10-1%و پس از خشكين گلوكونات ضدعفونيديا كلرهگزي و يـ شدن مجدد، موضع بـا الكـل جهـت حـذف شده د
تميديكلرهگز مين شيريگبه دنبال خون. گردديز نيهاشهيدرب بايكشت خون نيز . گردديضدعفونزيد بر طبق دستورالعمل سازنده آن

ن* باياز به تماس مجدد پوست جهت لمسوريدر صورت . گردديد مجددا موضع ضدعفونيد مناسب،
رييگنمونه-9

بااي) به همراه نگه دارنده(خاليهاكه قسمت مورب نوك سوزن به سمت باال است، سوزن لولهيا كمتر در حاليدرجه30هيبا زاو د يـ سرنگ
.د شوديوارد ور

بايبه محض ورود خون به داخل سرنگ* .د تورنيكه باز گردديا لوله خال
زيد تمهيدر صورت استفاده از لوله خال با گيدات :ردير صورت

حتيبا• و اوليد .ن لوله با فشار به سوزن مرتبط شودياالمكان سوزن در رگ ثابت نگه داشته شده
بالوله• شيها جر. وندد تا خاتمه مكش پر از خون و لولهيان خون اوليپس از وقفه مـيبعديهان لوله از سوزن جدا شده يبه سـوزن مـرتبط

. شوند
بايحاويهالوله• و خون زياز هموليريجهت جلوگ). مرتبه سروته نمودن5-10(د بالفاصله پس از پرشدن مخلوط شونديماده ضد انعقاد

.دها به شدت مخلوط گردند لولهينبا
خاليدر صورت عدم ورود خون به سرنگ• وريجا نموده تا به درستجابه، سوزن را كميا لوله گيدرون ش از حـديبـييجـا جابـه.رديـد قـرار

پ نميسوزن زيشنهاد و دردناك استيمار ناخوشايبيرا برايگردد، ب. ند زيريگشتر موارد نمونهيدر ازيـه يـ اوليريـگر نمونهيمجدد در محل ا
بيديبازو پيگر ميمار . گردديشنهاد

بيدر صورت عدم موفق ديگش از دو بار بهتر است از نمونهيت نيريگجهت خونيگرير و در صورت .از پزشك را مطلع نمودياستفاده شود

بايهاا لولهيشدن روان خون به داخل سرنگيپس از جار* بيخال . مار باز شوديد مشت
ب سرسوزن به آرامييريگان نمونهيدرپا تميمار خارج گردياز رگ و گاز رويده مييز با فشار كم بر . شودموضع قرار داده

 دفع سر سوزن- 10
و دفع گردنديهاد توسط ظروف مخصوص، سر سوزنيبدون گذاشتن درپوش سرسوزن با در سپس نمونه خون به آرامي. آلوده از سرنگ جدا

.ه شوديظروف مربوطه تخل

ه خونيتخل- 11
ريحاويهاكه در لولهييهانمونه ميماده ضدانعقاد بايخته و به آرامييشود كه نمونه در لولـهيدر صورت. پنج تا ده بار مخلوط شوندد بالفاصله

ر ميبدون ماده ضدانعقاد بايخته .ه گردديلوله تخليدر جدار داخلد به آرامييشود
طهنگامي شيكييمتعدد خال پالستيها، از لولهيريگر نمونهباكييكه ميهاشيجهت آزماياشهيا بـه منظـور(شود، نمونه خـونيمختلف استفاده

:شوديآورها جمعر در لولهيزيهاتيد بر طبق اولويبا) ري از تداخل ضد انعقادهاي مختلفيجلوگ
 لوله كشت خون-1
سيلوله حاو-2 آب(يانعقاديهاشيم جهت آزمايسد تراتيضدانعقاد )خاليهادر لولهيدرپوش
بايبا) بدون ضدانعقاد(لوله جهت سرم-3 ژليا بدون فعال كننده لخته، ويهادرپوش قرمز در لوله(ا بدون ژلا لولهيخال هاي حاوي

)جداكننده
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)خاليهادرپوش سبز در لوله(ا بدون ژل جداكننده پالسماين همراهيهپاريلوله حاو-4
)خاليهادرپوش بنفش در لوله( EDTAضدانعقاديلوله حاو-5
گليلوله حاو-6 )خاليهادر لولهيدرپوش خاكستر(كيتيكوليمهاركننده

و سوم با توجه به اثر فعال كنندهجمعبيترت هـاي آوري سـرم بـا آزمـون كي جمعيهاي پالستها ژل در لوليهاي لخته آوري نمونه در لوله دوم
شولي در صورت استفاده از لوله. ده استيانعقادي مطرح گرد ماي بدون افزودني جمعشهيهاي سيآوري لوله سرم تراته صـورتيتواند قبل از لوله

.رديگ
وي(يادر صورتي كه از ست پروانه٭ م)نيا اسكالپ در بايدانعقادي ابتدا هايگردد، جهت آزمونياستفاده جهـت(ك لولـهيقسمت اول نمونه

نيتخل) حذف فضاي مرده و نمونه مورد ديه شده .آوري گرددگري جمعياز در لوله
رييگاقدامات پس از نمونه- 12

بايريگپس از خاتمه نمونه ش از پنجيبيزيه خونركيدر صورت.ا به وجود آمدن هماتوم كنترل گردديويزيرد موضع از نظر بندآمدن خوني،
تايقه ادامهيدق رو بايد بند آمدن خونزمان ابد، رويريگگاز در محل نمونهيبر گيفشار وارد آورده، سپس و بـه يـ آن بانداژ مجـدد صـورت رد
رويدق15مدت حداقليه شود برايمار توصيب ن. كنديمحل نگهداريقه بانداژ را نياز به پرستاريدر صورت ايا پزشك .طالع داده شودز

 برچسب گذاري نمونه-13
زيد برچسب حاويبايريگبالفاصله پس از اتمام نمونه* روياطالعات و ظروف حاولولهير بر بيها  اي كـه قابـل گونـهبه مارينمونه خون
و يا ساير اقدامات از روي ظرف جدا يا پاك نگردد پاك و در حين سانتريفوژ نمونه : صاق گرددال،شدن نباشد

 ماريبينام، نام خانوادگ•
ييشماره شناسا•
خيتار•
رد(رييگزمان نمونه• )TDMداروهايدوز درمانيابيبخصوص در
ريگنام فرد خون•

: از هماتوميريجلوگيهاروش
د� بايورييواره بااليتنها نفوذ كرده سبب هماتوم در در صورت عبور سرسوزن از ديواره پاييني رگ، خون به بافت اطراف.د سوراخ شوديد

ميناح .شوديه
با� .د تورنيكه باز شوديقبل از خارج ساختن سوزن حتما
ور� .د استفاده شوديباياصليسطحيدهاياز
آيفشار اندكيريگا گاز نمونهيد به محل بانداژيبايريگپس از نمونه� .ديوارد

:ـزياز هموليريجلوگيهاروش
پسيبايريگموضع نمونه• .ط خشك شوديمحيكردن در مجاورت هواياز ضدعفوند
. بهتر است از سرسوزن با اندازه كوچك استفاده نشود•
. نشوديريگاز محل هماتوم نمونه•
هيبا• .ل نشوديتشكيريگگونه حباب هوا هنگام نمونهچيد سوزن كامال به سرنگ متصل باشد تا
بايپ• كشد به آرامييستون سرنگ . ده شوديبه عقب
ريحاويهاكه در لولهييهانمونه• ميماده ضدانعقاد بايخته و به آرامييشود دريدر صورت. پنج تا ده بار مخلوط شوندد بالفاصله كه نمونـه

ر ميلوله بدون ماده ضدانعقاد بايخته بهيشود و تخليبه جدار داخل آراميد .ه گردديلوله منتقل
 موارد خاص

بااز نمونهيبعض دليهـا نييل درمان دارويد به وي، تغياز به ناشتا بودن طييا سير(روزيرات مشـخص گرفتـهيدر فواصل زمـان)نيركاديتم
و لذا نمونه بايگشود ايد آگاهير مبه.ن خصوص داشته باشديالزم را در و سه ساعته(تحمل گلوكزيهاشيتوان از آزمايطور مثال ،)قند دو

ويكورت . نام بردييسطح دارويابيردزول
رد و زمان نمونهي، دوز دارو، زمان آخرييسطح دارويابيدر .د ثبت گردديبايريگن مصرف
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و نگهداريآوردر جمع بانمونهي، انتقال و درج گردديو دما رعايريگد الزامات زمان نمونهيها جهت كشت خون .ت
كم كميآورجمع:ابيعناصر گيباابيخون جهت عناصر .رديد در ظروف فاقد آهن صورت
منظـور جداكننده ژل بـهيخال حاويهاد از لولهينبايمونوهماتولوژيايهاشيخون جهت آزمايآورجمعيبرا:يمونوهماتولوژيايهانمونه

.ا پالسما استفاده گردديسرميآورجمع
نظشينمونه خون جهت بعضي آزما اسين، آمونيري گاستريگر اندازهيها و گازهـاي خـونيروئيها، هورمون پاراتنيك، كاتكوالميدالكتياك، د

درد بالفاصله پس از جمعيبا . خچال نگهداري شونديآوري

ا  منييمالحظات
و جابهيگو دستكش به هنگام نمونه) هاي بستهبا دكمه(د از روپوشيباريگنمونه شخص• در بايـدش دسـتك.ديـ نمونـه اسـتفاده نماييجـا ري

و و نبايها تعورييگا در فواصل نمونهيصورت آلودگي گيض شده و مجددا مورد استفاده قرار .رديد شسته
.ري به تناوب شسته شونديگها در فواصل نمونهدست:هيتوص

ه• وسيوجه نباجيبه گيد در پوش سرسوزن به و از سرنگ جدا شود، همچنيله دست روي آن قرار قسرسو نبايدنيرد بريزن، ويچي، ـ ده، خـم ا ي
.شكسته شود

ت• و آلوده مانند سرسوزنيپسماندهاي شيها، وساز، برنده باشهيل اياي شكسته و زمـاني كـه جمع (Safety Box)منيد در ظرف آوري شده
.قه بهداشتي دفع گردديسه چهارم ظرف پر شد، پس از آلودگي زدايي با اتوكالو به طر

بايگاز اتاق نمونهدر صورت آلودگي هر قسمت• سريري هعا با مواد ضد عفونييد سديپوكلريكننده مانند ليت گرم5/0(تريم با رقت پنج گرم در
سف) درصد ) ده درصـد(ق شـده باشـديـرق10/1كـه بـه نسـبت) مشروط بر داشتن كلر فعال پنج درصـد(دكننده خانگييو يا هرگونه محلول

.ضدعفوني نمود
باالزم به ذكر است كه مح بهيلول فوق تهد براي هر بار استفاده .ه گردديصورت تازه

نظيدر صورت بروز حوادت مخاطره انگ ويز وسير فرو رفتن سوزن تيا هرگونه زيله و برنده، اقدامات بايز گير :رديد صورت
 خارج نمودن دستكش�
 فشار بر روي موضع جهت خروج خون�
و صابون�  شستن موضع با آب
اگزارش حادثه به مسئ� و تكميمني، مسئول فني آزمايول و پيگيري حوادت مخاطره انگيشگاه زيل برگه ثبت، گزارش

.مشروح اقدامات ضروري در اين خصوص در فصل ششم بيان گرديده است

خاليهالوله
و ماده ضدانعه شدهيتهيها كه به شكل تجارن لولهيا و رنگ درپوش آنها براساس نوع كاربرد .قاد، متفاوت استاست

بهيهاانواع لوله و نوع افزودني اخال كاربرد نيكار رفته در آن كه در مييران :خالصه شده است2-1رند، در جدوليگز مورد استفاده قرار
بهانواع لوله:2-1جدول و نوع افزودني آنهاي خال، كاربرد  كار رفته در

كاربردضد انعقاد/ينوع افزودنرنگ درپوش
بانك خون-يسرولوژ-يمونولوژيا-يميوشيب ____ قرمز

بانك خون-يسرولوژ-يمونولوژيا-يميوشيبا ماده فعال كننده لختهيژل جداكنندهيدارا*ييطال¤
بانك خون-يهماتولوژ EDTAينمكهابنفش

يانعقاديهاآزمايشميترات سديسروشنيآب
 ESRميترات سديساهيس

ليمياستفاده از سد(اكيآموننيم هپاريتيل–نيم هپاريسد سبز )نيم هپاريتيا
سد(ميتيل )نيم هپارياستفاده از
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تغيك ماده خنثييجداكننده حاويهاژل* طيسكوزيوير موقتييبوده كه سبب ميسانتريته خون در ايدانست. شونديفوژ ژليه هـا سـببن
بيم گيو سرمن سلوليشود كه ما .رنديا پالسما قرار

ا¤ .ر استين نوع لوله بر اساس كارخانه سازنده آن متغيرنگ درپوش
باقابل ذكر است كه لوله .د تا خاتمه مكش پر از خون شونديهاي خال حاوي ضد انعقاد

به CBCيهالوله ته حاوي ضد انعقاد اگر بايطور تجاري زد حاوي بر چسب با اطالعايه گردند، :ر باشنديت
ا حجم نمك مورد استفادهي، وزن EDTAنوع نمك•
ن• ازيحجم خون مورد
خ انقضايتار•
ط نگهدارييشرا•

CBC-Blood group &Rh & 
T-cell CD4+ count in peripheral Blood 

آمادگي هاي الزم

.نياز به ناشتائي ندارد

نوع نمونه

 خون كامل وريدي

حجم نمونه

 ليتر ميلي2

و مواد الزم وسايل

ميلي گرم به ازاء هر ميلي5/1-2/2به مقدار)EDTA.K2ترجيحا(EDTA.K3ياEDTA.K2ظرف درپيچ دارحاوي ماده ضد انعقاد
و در شيشه هاي EDTAبدين منظور محلول(ليتر خون  .تقسيم مي گردد CBCبر اساس مقدار فوق تهيه شده

د .نيز استفاده نمودEDTAK3ار حاوي مي توان از لوله خالء

نحوه جمع آوري نمونه

، نمونه تهيه شود- .در وضعيت نشسته روي صندلي نمونه گيري
.تورنيكه نبايد بيش از يك دقيقه روي بازوي بيمار بسته شود-
.شرايط خاص بيمار ثبت شود-
.بار به آرامي سرو ته گردد10-5لوله حاوي نمونه بايد-
ش- به روش فلوسايتومتري از آنجا كه فاصله زمان نمونه گيري تا انجام آزمايش مهم است، حتماٌ +T-cell CD4مارش در مورد

و تاريخ خونگيري ثبت گردد .ساعت
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و آزمايشگاهي بيمار بصورت دقيق درج گردد +T-cell CD4در مورد شمارش- . به روش فلوسايتومتري اطالعات باليني

و نحوه انتقال شرايط نگهداري نمونه

و در اين مدت در دماي اتاق- ) درجه سانتيگراد18-24(نمونه حداكثر تا چهار ساعت بعد از نمونه گيري به آزمايشگاه انتقال يابد
درجه2-8( چنانچه نمونه در مدت زمان فوق مورد آزمايش قرار نگيرد ابتدا اسمير تهيه شده وسپس در دماي يخچال. نگهداري شود

 نگهداري شود)يگراد سانت
به روش فلوسايتومتري ايده آل اينست كه نمونه سريعاٌ مورد آزمايش قرار گيرد، در غير اينصورت +T-cell CD4در مورد شمارش-

تا4در دماي  و حداكثر . ساعت مورد آزمايش قرار گيرد6درجه سانتيگراد نگهداري شده

ESR 
آمادگي هاي الزم

.نياز به آمادگي خاصي ندارد

نوع نمونه

 خون كامل وريدي

حجم نمونه

 ميلي ليتر خون كامل6/1

و مواد الزم وسايل

 يا لوله خالء دار حاوي سيترات سديم%2/3ميلي ليتر سيترات سديم4/0لوله حاوي

نحوه جمع آوري نمونه

و به آرامي%2/3ميلي ليترماده ضدانعقاد سيترات سديم4/0ه حاوي ميلي ليتر خون كامل سريعا به لول6/1پس از خونگيري 8-10منتقل شود
.بار سرو ته گردد

شرايط نگهداري نمونه

تاو) درجه سانتيگراد18-24( ساعت در دماي اتاق2مي توان نمونه را تا زمان انجام ازمايش حداكثر تا 2-8(ساعت دردماي يخچال12يا
.نگهداري نمود)د درجه سانتيگرا
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بآزمايش خونمييوشيهاي

(تعريف ناشتايي )براي آزمايش:
و تري هاي بيوشيميناشتايي براي برخي آزمايش .گليسريد الزم استمانند قند، اسيد اوريك، كلسترول

و مواد حاوي انرژي به .ساعت است12الي10مدت ناشتايي به معناي پرهيز از خوردن غذا
ب .نوشيدن آب اشكالي نداردا اين تعريف مطابق

:نكات مهم
كهجزبه(هاي ناشتا صبح اول وقت تهيه شوند بهتر است نمونه آزمايش• ميآزمايشگاهياپزشك معالج توسط مواردي ).گردد تعيين
و براي اندازه• بايد رژيم غذايي فاقد چربي گيريساعت قبل از نمونه72هاي چربي خون، گيري آزمايششام قبل از ناشتايي بايد سبك باشد

.باشد
بايـد گذارنـد اثـر مـي اما مصرف داروهايي كه بر نتيجه آزمـايش. اكثر داروها با هماهنگي آزمايشگاه در ساعات ناشتايي مجاز است مصرف•

. كنترل شود
، از وي اخذ به منظور صحت هرچه بيشتر گزارش آزمايش، بايد اطالعات مربوط به مصرف داروها توسط بيمارلذا
.گردد

 تست هاي بيوشيمي خون
FBS- 2hpp-BUN- Creatinine-Total Cholestrol-HDL Triglyceride-Uric acid-AST-ALT-

Bilirubin(Total & Direct ) LDH-ALP-CK-Albumin-Protein 

آمادگي هاي الزم

.ساعت ناشتا باشد8بايد حداقل FBSبراي ازمايش-
.ساعت ناشتا باشد12بايد حداقل HDLو Triglycerideبراي آزمايش-
.ساعت پس از خوردن غذا گرفته شود2بايد نمونه 2hppبراي-

نوع نمونه

 سرم يا خون لخته

حجم نمونه

)با توجه به تعداد تست در خواستي( ميلي ليتر10-5

و مواد الزم وسايل

ي ا لوله خالء دار سادهلوله ساده بدون ماده ضدانعقاد يا افزودني
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نحوه جمع آوري نمونه

، نمونه تهيه شود- .در وضعيت نشسته روي صندلي نمونه گيري
.بسته شود)بيش از يك دقيقه( تورنيكه نبايد مدت زمان طوالني-
 نمونه هموليز نباشد-
.شرايط خاص بيمار ثبت گردد-

و نحوه انتقال شرايط نگهداري نمونه

و در اين مدت در دماي اتاق نمونه حداكثر تا در.نگهداري شود) درجه سانتيگراد18-24(دو ساعت بعد از نمونه گيري به آزمايشگاه انتقال يابد
و تا زمان انتقال در دماي يخچال نگهداري گردد .غير اينصورت بايد سرم جدا شده

و در جا لو .له اي مناسب انتقال مي يابند نمونه ها در لوله هاي شيشه اي در بسته يا لوله خالءدار

GTT 
آمادگي هاي الزم

و(االمكان داروهايي كه ممكن است روي ميزان قند خون اثر بگذارد بامشورت پزشك، حتي- قطع ...) مانند تيازيدها، كورتيكواستيروئيدها
و بدون محدودي3رژيم غذايي بمدت.گردد در غير اينصورت نام داروها ذكر گردد در 150حداقل(ت بوده روز، آزاد گرم كربوهيدرات

.وفعاليتهاي بدني نيز مطابق معمول صورت گيرد) روز
.ساعت ناشتا باشد8بايد حداقل FBS اول يا همان زمايشآبراي-
از- از2نمونه،دومنمونه جهت،FBSجواب باال نبودن بعد از اطمينان .گرفته شود ميلي گرم گلوكز75خوردن ساعت پس

نوع نمونه

) خون لخته(سرم

حجم نمونه

 جهت هر بار نمونه گيري خونميلي ليتر2حدود

و مواد الزم وسايل

 لوله ساده بدون ماده ضدانعقاد يا افزودني يا لوله خالء دار ساده

نحوه جمع آوري نمونه

، نمونه تهيه شود- .در وضعيت نشسته روي صندلي نمونه گيري
ن- .بسته شود)بيش از يك دقيقه( بايد مدت زمان طوالنيتورنيكه
 نمونه هموليز نباشد-
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.شرايط خاص بيمار ثبت گردد-

شرايط نگهداري نمونه

 نگهداري شود) درجه سانتيگراد18-24(و در اين مدت در دماي اتاق بايد جدا شودنمونه حداكثر تا دو ساعت بعد از نمونه گيري سرم

 ايمنولوژي– تست هاي سرولوژي
Wright test- Widal test-2ME- CRP- ASO- RF-RPR 

 
آمادگي هاي الزم

.ترجيحا بيمار ناشتا باشد

نوع نمونه

) سرم( خون لخته

حجم نمونه

 براي هر آزمايشميلي ليتر خون2حدود

و مواد الزم وسايل

 ءدار سادهلوله ساده بدون ماده ضد انعقاد افزودني يا لوله خال

نحوه جمع آوري نمونه

.ثبت گردد از جمله مصرف دارو شرايط خاص باليني بيمار-
.نمونه نبايد هموليز يا ليپميك باشد-

شرايط نگهداري نمونه

و2سرم در عرض حداكثر( شودنگهداري) دماي يخچال( درجه سانتيگراد2-8در درجه حرارت قبل از انجام آزمايشساعت از لخته جدا شود
.)ساعت24تا 

VDRL 
آمادگي هاي الزم

.آمادگي خاصي نياز ندارد

نوع نمونه
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) سرم( خون لخته

حجم نمونه

 ميلي ليتر خون2حدود

و مواد الزم وسايل

 لوله ساده بدون ماده ضد انعقاد افزودني يا لوله خالءدار ساده

نحوه جمع آوري نمونه

.ثبت گردد از جمله مصرف دارو بيمار شرايط خاص باليني-

شرايط نگهداري نمونه

راسپس. ساعت از لخته جدا شود2سرم در عرض ساعت4حرارت داده تا كمپلمان خود را از دست دهند، در اينصورت تا Co56در سرم تازه
دو ساعت مورد آزمايش قرار نگيفت،4اگر سرم در عرض مورد آزمايش قرار گيرد  . قرار گيرد Co56دقيقه در حرارت10باره به مدت سرم

RPR 
آمادگي هاي الزم

.آمادگي خاصي نياز ندارد

نوع نمونه

) سرم( خون لخته

حجم نمونه

 ميلي ليتر خون2حدود

و مواد الزم وسايل

 لوله ساده بدون ماده ضد انعقاد افزودني يا لوله خالءدار ساده
نهنحوه جمع آوري نمو

.ثبت گردداز جمله مصرف دارو شرايط خاص باليني بيمار

شرايط نگهداري نمونه
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.سرم بصورت تازه مورد استفاده قرار گيرد

Stool Exam & Culture 

آمادگي هاي الزم

هاملي،)تتراسايكلين(برخي آنتي بيوتيكها،روغنهاي معدني,) باريم(موادي كه براي راديوگرافي خورده مي شود و بيسموت,ن آنتي اسيدها
.حداقل از يك هفته قبل از نمونه گيري مصرف نشده باشد

نوع نمونه

كفايت مي كند ولي براي،در مورد افرادي كه جهت كنترل درمان بيماري مراجعه مي كنند) راندوم(معموالٌ يك بار نمونه گيري مدفوع
و تخم كرمها حداقل  در مواردي كه پزشك مشكوك.ونه به صورت هر روز يا يك روز در ميان بايد جمع آوري گرددنم3تشخيص تك ياخته ها

.نمونه بسيار كمك كننده است6به آميبياز روده اي باشد جمع آوري 

حجم نمونه

و حداقل5حداقل و باكتريولوژي  گرم جهت آناليز بيوشيمي از نمونه مدفوع50گرم جهت پارازيتولوژي

و مواد الزموسايل

و محكم بسته شود يك ظرف درپيچدار- .با دهانه گشاد بدون ماده نگهدارنده كه در آن به خوبي
در,در صورتيكه نميتوان فاصله زماني مناسب بين جمع آوري نمونه تا انجام آزمايش نمونه را رعايت نمود- بايد نمونه را بعد از جمع آوري

و سه قسمت ماده نگهدارنده%10مصرف ترين ماده نگهدارنده فرمالينپر.ماده نگهدارنده قرار داد است كه به نسبت يك قسمت از مدفوع
از طرفي تروفوزوئيت.بايد توجه داشت كه بررسي خصوصيات ظاهري نمونه بايد روي نمونه هاي تازه انجام شود.شوندميكامالٌ با هم مخلوط 

مياانگله .شوندنيز در ماده نگهدارنده بيحركت

نحوه جمع آوري نمونه

اگر منظور. روز جمع آوري كرد10نمونه را بايد حداكثر در فاصله زماني3,اگرنمونه هاي مدفوع به صورت يك روز در ميان جمع آوري گردد-
ش. روز جمع آوري كرد14آنها را حداكثر در فاصله زماني ميبايست,نمونه باشد6جمع آوري  دتوجه ر طي يك روز بيشتر از يك ود كه نبايد

.نمونه از بيمار جمع آوري نمود
و خاك- و ادرار آلوده گردد،نمونه مدفوع نبايد با گرد به،آب و آب ممكن است باعث آلودگي اتفاقي نمونه زيرا آلودگي نمونه با خاك

سب.ارگانيسمهاي داراي زندگي آزاد شود شوبادرار .دتخريب ساختمان تروفوزوئيتها مي
و ساعت جمع آوري نمونه ضروري است,چون مرحله تروفوزوئيت تك ياخته ها خيلي زود از بين ميرود- .ثبت تاريخ
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شرايط نگهداري نمونه

و از قرار دادن نمونه ها در گرما- يا ظرف نمونه پس از تهيه تا زمان انجام آزمايش در يخچال يا در خنك ترين محل آزمايشگاه نگهداري شود
.در مجاورت نور خورشيد خودداري شود

.خصوصيات ظاهري انگل تغيير ميكند,چون در اثر نگهداري در دماي زير صفر,بايد توجه نمود كه نمونه يخ نزند-
.نمونه ها را نبايد بهيچ وجه در انكوباتور قرار داد-
و زيرا برخي از ارگ مورد آزمايش قرار گيردنمونه بايد هر چه زودتر- انيسمها بخصوص تروفوزوئيت آميبها خيلي زود شكل خود را از دست داده

.غير قابل تشخيص ميشوند

مالحظات ايمني

و انگل باشد,چون هر نمونه مدفوع مي تواند به عنوان يك منبع مهم باكتري لذا بايد به عنوان يك منبع آلوده كننده مهم محسوب,ويروس
.گردد

و آناليز ادرارك  شت
مادگي هاي الزمآ

و تغليظ شده است مورد آزمايش قرارگيرد8بهتر است نمونه ادرار اول صبح كه حداقل از. ساعت در مثانه مانده در غير اين صورت مي توان
و كشت استفاده نمود  .نمونه ادرار راندوم يا اتفاقي جهت بررسي

در مواردي كه رعايت اين مطلب( روز قبل نبايد آنتي بيوتيك مصرف كرده باشد3در مواردي كه آزمايش كشت ادرار بايد انجام شود حداقل از
و آزمايشگاه اطالع داده شود  ) مقدور نيست بايد به پزشك معالج

نوع نمونه

 ادرار

حجم نمونه

 ميلي ليتر10حداقل

و مواد الزم وسايل

Urine bottle  يكبار مصرف استريل 

ونهنحوه جمع آوري نم

:جهت نمونه گيري مطلوب رعايت نكات ذيل الزامي است
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و پرينه را كامال-1 و خشك كردن قسـمت"بانوان قبل از نمونه گيري بايد ناحيه پري اورترال و پس از آب كشي و صابون شستشو داده با آب
ق و و قسمت مياني را در ظرف مناسب جمع آوري نمايند .دنسمت آخر ادرار خود را نيز دور بريزاول ادرار خود را بيرون ريخته

.در مورد آقايان شستشوي آلت با آب تنها كافي است-2
و كودكان زير-2  استفاده كرد Urine Bagسال بايد ازكيسه هاي استريل مخصوص جمع آوري ادرار2در مورد نوزادان

شرايط نگهداري نمونه

و حداك ها2ثر تا پس از نمونه گيري بايد هر چه سريع تر OCدر غير اينصورت بايد نمونه ادرار در يخچال مورد آزمايش قرار گيرندساعت نمونه
.ساعت نگهداري شود24تا حداكثر8-4

 تست هاي تيروئيدي
(T3-T4-FT3-FT4-Tuptake-TSH) 

آمادگي هاي الزم

.نياز به ناشتائي نيست
و ضد تشنج بر مقادير اندازه گيري شده تداخل دارند،در صورت مصرف دارو ،به تعدادي از داروها از جمله داروهاي از آنجائيكه تيروئيدي

.آزمايشگاه اطالع داده شود

نوع نمونه

و يا همراه) سرم( خون لخته .نيز قابل قبول استEDTAارجح است ولي پالسماي هپارينه
.فقط سرم مورد پذيرش استFT4وTSH اندازه گيريجهت

حجم نمونه

و نوع آزمايش7-2  ميلي ليتر خون بسته به تعداد

و مواد الزم وسايل

. لوله ساده بدون ماده ضد انعقاد افزودني يا لوله خالءدار ساده در مواردي كه سرم جمع آوري مي گردد

نحوه جمع آوري نمونه

، نمونه تهيه شود- .در وضعيت نشسته روي صندلي نمونه گيري
و داروهاي مصرفي ثبت گردد شرايط- .خاص بيمار
.باشد يا ليپميكنمونه نبايد هموليز-

و نحوه انتقال شرايط نگهداري نمونه
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، حداكثر تا و در طي انتقال ترجيحاٌ در درجه حرارت4بعد از جمع آوري نمونه ) دماي يخچال( درجه سانتيگراد2-8ساعت سرم جدا گردد
در. نگهداري شود .روز قابل نگهداري است2اين شرايط حداقل بمدت نمونه

Morphin test in urine 
آمادگي هاي الزم

مي. ازمصرف كردن داروهاي كدئين دار به مدت يك هفته قبل از آزمايش خودداري شود و شود چنانچه داروهاي ديگري نيز مصرف

و مشخصات دقيق آن به مسئول آزمايشگاه ياد ، نام .دآوري شوديا مصرف سيگار

.نياز به ناشتا بودن نيست

:نكته

.در زندان ها نمونه گيري بايد بدون اطالع قبلي انجام گيرد

نوع نمونه

) random( ادرار

حجم نمونه

 ميلي ليتر20-10

و مواد الزم وسايل

Urine bottle يكبار مصرف تميز 

نحوه جمع آوري نمونه

. حضوري يا تحت نظارت كامل انجام گيرد جمع آوري نمونه بصورت

و نحوه انتقال شرايط نگهداري نمونه

.و در مكاني كامال امن قرارداده شود نمونه بايد دور از دسترس افراد عادي-
ن) درجه سانتيگراد18-24( چنانچه آزمايش در همان روز انجام مي گيرد نمونه را مي توان در درجه حرارت اتاق- . مود نگهداري
تا(اگر در همان روز انجام نگيرد- .درجه سانتيگراد نگهداري نمود5بايد نمونه را در منهاي) روز5حداكثر
از- و انجام آزمايش بيش ، نمونه بايد در منهاي5اگر فاصله زمان نمونه گيري .درجه سانتيگراد نگهداري شود20روز باشد

 اداره مديريت تضمين كيفيت
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 آزمايشگاه مرجع سالمت

 راهنماي ايمني جهت انتقال نمونه هاي عفوني

ه شگاه اي آلوده يا نمونه هايي كه احتمال آلودگي آنها وجود دارد از يك آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر، از بخش هاي مختلف بيمارستان به آزمايانتقال نمونه
و نيز از مطب پزشكان به آزمايشگاه، بايد تحت شرايط استاندارد صورت گيرد با استفاده از ظروف مناسب اين روند بايد. بيمارستان يا آزمايشگاه خارج از بيمارستان

و درنظرداشتن شرايط مناسب طي انتقال، بسته بندي به روش استاندارد  ، رعايت اصول ايمني جهت انتقال نمونه، با درج عالئم وبرچسب هاي الزم روي بسته
، صورت پذيرد و تماميت نمونه حفظ شود . نمونه به نحوي كه كيفيت

و انتقال حمل ونقل نمونه ها مي تواند از و راه آهن طبق قوانين موجود در هر كشور ودستورالعمل مربوطه، با رعايت شرايط صحيح بسته بندي ، جاده راه هوا، دريا
.انجام شود

 همچنين انجمن حمل ونقل.قوانين مشخصي تبيين نموده است (United Nations)براي انتقال نمونه هاي عفوني از طرق مختلف، سازمان ملل متحد
در مورد چگونگي حمل ونقل مواد عفوني قوانين سخت گيرانه اي تدوين (International Air Transport Association,IATA)هوايي بين المللي

.نموده كه در بيشتر كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد
.نموده است سازمان جهاني بهداشت نيز كتابي تحت عنوان مقررات انتقال نمونه هاي عفوني منتشر

از راهنماي بالقوهيامورد شرايط استاندارد نقل وانتقال نمونه هاي عفونيدروپانزدهم قوانين سازمان ملل متحد بوده ويرايشو فوق مراجعذيل خالصه اي

بهاصوال IATA =International Airline Transport Associationقوانين طبق.كندمي بحثيعفون . گروه تقسيم مي شوند9 مواد خطرناك
اين گروه، مواد عفوني شناخته شده ويا موادي. قرار مي گيرند6در اين تقسيم بندي مواد عفوني درگروه گروه بيشتر شامل مواد شيميايي خطرناك مي شوند،9اين

و شامل باكتري ها، ويروس ها، ريكتزيا، انگل ها، قا در. رچ هاونيزعوامل ديگري مانندپريون ها مي باشندكه ممكن است عفوني باشند، را دربر گرفته اين مواد
.صورتي كه به دليل بسته بندي نامناسب به بيرون نشت كنند، مي توانند در تماس فيزيكي با انسان ويا حيوان باعث ايجاد بيماري گردند

.تقسيم مي شوند,BAمواد عفوني خود به دو گروه
و بسته به موادي هستندك:Aگروه موادعفوني ه مي توانند باعث ناتواني دائمي ويا بيماري هاي كشنده ويا تهديد كننده زندگي در انسان ويا حيوان سالم شوند

در اين گروه قرارBبه طور مثال نمونه كشت باكتري سل، بروسال، وكشت انواع ويروس ها مانند هپاتيت. بيماري هاي بومي وشرايط هرمنطقه متفاوت مي باشند
UNموادعفوني اين گروه تحت عنوان.ي گيرندم 2814 United Nations Number=اند- طبقه بندي شده.

UNكه فقط باعث بروز بيماري درحيوانات مي شوند، تحت عنوانAآن دسته از مواد عفوني گروه .قرار مي گيرند 2900
 3373UN  United NationsوBگروه بيولوژيكي هاي نمونهدارا نمي باشند، جزء موادعفوني كه شرايط فوق را از نظر بيماري زايي:Bموادعفوني گروه
Number= طبقه بندي مي شوند 

 بسته بندي نمونه ها

و با استفاده از سه محفظه صورت گيرد با توجه به نوع نمونه اي كه منتقل مي شود  اطالعات رويبسته بندي كليه نمونه ها مي بايست به روش استاندارد
. برچسب الصاق شده روي محفظه خارجي نمونه متفاوت است نحوه بسته بندي نمونه هاي مختلف درشكل هاي پيوست آمده است
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:روش بسته بندي
: گرددجهت بسته بندي نمونه ها طبق شرايط استاندارد، بايد از سه محفظه كه واجد شرايط ذيل باشد، استفاده

و همچنين غير قابل نشت بوده، قرار داده شود بيشتر اوقات نمونه هـا داخـل لولـه آزمـايش. نمونه ايتدا بايد داخل يك ظرف درپيچ داركه غيرقابل نفوذ به مايعات
.حمل مي شوند

و بالطبع تعداد لوله ها زياد باشد، و به ويژه شكل شماره براي جلوگيري از تماس بين آنها درصورتي كه تعداد نمونه ها را5مي توان مطابق اشكال پيوست لوله ها
و بسته بندي نمود  و يا جداكننده هايي ازجنس ديگر مانند اسفنج از يكديگر جدا كرده .توسط جداكننده هاي مقوايي ضخيم

و سپس درمحفظه دوم قرارداد، تكه هاي ابر در صورتي كه نمونه مايع باشد، بايد اطراف لوله ها به طور جداگانه ماده جاذب الرطوبه مانند ويا ماده مشابه گذاشت
تا در صورت شكستن لوله ها يا آسيب محفظه اول، مواد آلوده به محفظهو محفظه دوم قرار مي گيرند) لوله آزمايش( در واقع اين مواد جاذب بين محفظه اول 

و حجم ماده جاذبي كه بين محف.بيروني نشت ننمايد و دوم قرار مي گيرد بايد متناسب با حجم نمونه باشد طوري كه بتواند در صورت شكسته شدن مقدار ظه اول
، كل حجم نمونه مايع را جذب نمايد تا رطوبت به خارجي ترين محفظه نرسد .يا آسيب به لوله

، غيرقابل نشت وغيرقابل نفوذ پس از قراردادن محفظه اول در داخل محفظه دوم .مي بايست مشخصات نمونه روي آن درج گردد، به مايعات مي باشدكه مقاوم
و شرايط محيطي نامساعد بوده، قرار داده مي شود در مورد نمونه هايي كه نياز به رعايت. درمرحله بعد محفظه دوم داخل محفظه سوم كه مقاوم به ضربه

.باشد Cold  Boxزنجيره سرد دارند محفظه سوم مي تواند 
ه A)UN اي عفوني گروهنمونه 2814, UN2900 (و نمونه هاي عفوني گروه1مطابق شكل پيوست شمارهB)UN 2مطابق شكل پيوست شماره) 3373

.بسته بندي مي شوند

 عالمت گذاري

، خط و اسـتانداردهاي رعايـت كليه بسته ها بايد قبل از انتقال بطور مناسب عالمت گذاري شده طوري كه حاوي اطالعات الزم در خصوص ماهيت نمونه رات آن
، باشد .شده جهت بسته بندي

و توسط برچسب يا عالمت ديگر و خوانا باشند وبه گونه اي قرار گيرند كه كامال قابل مشاهده بوده .ي پوشانده نشده باشدعالئم روي بسته ها بايد واضح درج شده
:گردد هر بسته بايد اطالعات زير درج)محفظه سوم(روي محفظه خارجي

و آدرس فرستنده يا ارسال كننده كاال•  نام

و آدرس حمل كننده كاال•  نام

 شماره تلفن شخص مسئول تاييد شرايط بسته بندي نمونه•

و آدرس دريافت كننده•  كاال) گيرنده(نام

 نوع نمونه•

UNشماره•
ها): shipping name ) Proper نام گذاري ويژه براي گروه هاي خطر يي كه درگروههاي خطر مختلف قرار مي گيرند نامگذاري ويژه اي براي انتقال نمونه

 بايد عبارت UN2814وجود دارد كه بر روي محفظه بيروني نمونه درج مي گردد مثال براي انتقال موادعفوني گروه 
INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS بر روي محفظه بيروني درج شود.

UN براي انتقال مواد آلوده در گروه بر روي INFECTIOUS  SUBSTANCE  AFFECTING ANIMALS only بايد عبارت 2900
)1مطابق شكل پيوست شماره.(بسته مربوطه درج گردد

.برروي بسته مربوطه درج شود Diagnostic Specimensويا Clinical Specimensبايد عبارت UN3373براي انتقال نمونه هاي گروه
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 بطور مثال
UN 2814“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS” 

 ويا
UN 2900“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS” 

 قسمتدر"6 گروه""عبارتكهبايد به صورت لوزي شكل برروي محفظه بيروني الصاق شود به طوري) مربوط به مواد عفوني(برچسب داراي عالمت خطر زيستي•
)3مطابق شكل(.باشد شده درجآن پايين

و ذخيره سازي•  محدوده دمايي قابل قبول جهت انتقال
و مقدار آن بايد مشخص شود . در مواردي كه از يخ خشك يا نيتروژن مايع استفاده مي شود، نوع
و نيترو(Ice Pack)شايع ترين مواد خنك كننده كه جهت حفظ زنجيره سرد در هنگام انتقال استفاده مي شوند يخ در اين صورت. ژن مايع مي باشند، يخ خشك

و نشت ناپذير باشند  و دوم بايد در برابر درجه حرارت پايين مقاوم . در هنگام انتخاب اليه خارجي بايد به نوع ماده خنك كننده توجه گردد. اليه هاي اول
ب ، كافيست كه اليه خارجي كامال نشت ناپذير . اشد در صورتي كه از يخ معمولي استفاده مي گردد

.در صورت استفاده از يخ خشك اليه خارجي بايد نشت ناپذير بوده ولي قابليت عبور گاز دي اكسيد كربن را داشته باشد
.در مواردي كه نياز به استفاده از نيتروژن مايع مي باشد، اين اليه ها بايد قابليت تحمل درجه حرارت هاي بسيار پايين را داشته باشند

از Package Orientationبرچسب• و نشـان دهنـده50در هنگام انتقال نمونه هاي مايع، بويژه با حجم بيشتر ميلي ليتر مي بايست نصب گردد
)4مطابق شكل(.جهت رو به باال براي حمل محفظه حاوي نمونه باشد

 حجم قابل انتقال
باUN 2814نمونه هايي كه درگروه.تعيين نشده استبراي نمونه هايي كه از راه زميني جابجا مي شوند محدوديتي براي حجم مواد و نمونه هاي قرار مي گيرند

يا50حجم بيش از  و 4حداكثر حجم نمونه هايي را كه مي توان با هواپيماي بـاربري انتقـال داد. گرم را نبايد در هواپيماي مسافربري بارگيري نمود50ميلي ليتر
.كيلوگرم مي باشد4ليترو يا

و بوسيله افراد از طريق هوايي كامالً غير قانوني مي باشد انتقال• .نمونه هاي عفوني به صورت شخصي

.در صورت آسيب ديدن بسته بندي ويا نشت مواد بايد فوراً به مسئولين مربوطه اطالع داد•

من• .تقل شده وارسال كننده از دريافت آن توسط گيرنده مطمئن شوددر شرايطي مسئوليت ارسال كننده نمونه به پايان مي رسد كه نمونه عفوني تحت شرايط استاندارد
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)1( شكل

Packaging instructions for UN 2900 
and UN 2814: category A

UN certified containers, P620
Proper shipping name
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)2(شكل

Packaging for UN 3373 (category B, P650)

Secondary packaging:
• Leakproof or stiftproof

Primary receptacle:
• Leakproof or stiftproof
• absorbent material (eg. 

Kleenex)

Rigid outer packaging:
Never envelopes
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)3(شكل
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)4(شكل



٢٥ 

)5(شكل

 دكتر شهال فارسي
 مدير ايمني وبهداشت آزمايشگاه مرجع سالمت
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