
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خون ارسال نمونه نکات ضروری هنگام خونگیری و 

 نحوه تهیه نمونه آزمایشاتCBC, ESRو انعقادی 

نحوه تهیه نمونه آزمایشات بیوشیمی و هورمون شناسی 

 

 EDTAمحتوی محلول  CBC / 2mlلوله 

 (جهت نمونه گیری بسر گساالن) 
کِ  CBCلَلِ خًَگیزی یکثار هصزف پالستیکی ، جْت تست 

خَى  ml 2تایستی تِ آى هقذار ٍ خًَگیزی تْیِ ضذml 2ُتزای

 )تا خط ًطاًِ دٍم( اضافِ ًوَد.

  EDTAمحتوی محلول  CBC / 1mlلوله 

 (جهت نمونه گیری نوزادان)
 CBCلَلِ خًَگیزی یکثار هصزف پالستیکی ، جْت تست 

تایستی تِ آى هقذار  ٍخًَگیزی تْیِ ضذُ ml 1 اطفال کِ تزای 

1 mlخَى )تا خط ًطاًِ اٍل( اضافِ ًوَد . 

 لخته شذن خون بایذ بالفاصله و به آرامی برای جلوگیری از

مرتبه(سرو ته نمود تا خون با ماده ضذ  01تا  8لوله را چنذ بار )

 . انعقاد به خوبی مخلوط شود
 

 

 

 ٍسایل هَرد ًیاس تا تَجِ تِ ًَع آسهایطات درخَاستی اًتخاب ضَد. -1

ًام ، ًام خاًَادگی ٍضوارُ پذیزش هٌذرج رٍی تزچسة لَلِ تا  -2

 درخَاست آسهایص ٍَّیت تیوار هطاتقت دادُ ضَد.تزگِ 

 تَرًیکِ تیطتز اس یک دقیقِ تز دست تیوار تستِ ًواًذ . -3

، اس ست سزم ٍ یا اس دستی کِ در آى تشریق صَرت هی گیزد  -4

 ًطَد. خًَگیزی اًجام

در  یتایست ضوارُ پذیزش تیوارتزچسة حاٍی ًام ، ًام خاًَادگی ٍ  -5

چسثاًذُ ضَد. تایذ تَجِ داضت کِ جذار خارجی  تاالی لَلِقسوت 

جْت تِ خَى آلَدُ ًطَد )، لَلِ تویش تَدُ ٍ درحیي ًوًَِ گیزی 

 .رعایت اصَل ایوٌی پزسٌل ٍ آلَدُ ًطذى تجْیشات(

ًوًَِ خَى قثل اس ارسال تِ آسهایطگاُ تایستی اس لحاظ ضزایط ًوًَِ  -6

َدى حجن )هٌاسة تآى ٍکویت )ًاضتایی ٍ ... ( گیزی هزتَطِ

  سی ضذُ رًوًَِ تاًَع آسهایص درخَاستی (  تَسط پزسٌل تخص تز

 تِ آسهایطگاُ ارسال گزدد . ٍ سپس

کوتزیي سهاى هوکي تِ آسهایطگاُ در واًذ ٍتدر تخص  ذًوًَِ ًثای -7

 ارسال ضَد .

تزگِ  ٍ سهاى ًوًَِ گیزی دراهضاء فزد ًوًَِ گیز  ،ًام خاًَادگی  -8

 درخَاست آسهایص ثثت ضَد.

صحیح تواهی ًوًَِ تیواراى تَسط کارتز تخص کِ تا حول ٍ ًقل  -9

د تِ آسهایطگاُ ارسال ضذُ ٍ اس ارسال ًوًَِ تَسط دارآضٌایی ًوًَِ 

 ّوزاُ تیوار خَدداری گزدد.

ّا هی تایست در ظزف هخصَظ حول ًوًَِ ) تاکس یا جا ًوًَِ  -11

 ( تِ آسهایطگاُ ارسال ضًَذ.هٌاسةلَلِ ای 

، ختي ًوًَِ در حیي اًتقال تِ آسهایطگاُ جْت جلَگیزی اس ری -11

 .درب لَلِ تا درپَش هزتَطِ تِ طَر کاهل تستِ ضَد

 

 

 خونگیری و ارسال نمونه خون به آزمایشگاه نکات ضروری جهت  

 

 دانشگاه علوم پسشکی قن

 
 آزهایشگاه رفرانس

 

  CBCآزمایش 

 ESRآزمایش

 )سذیمان( محتوی محلول سیترات سذیم ESRلوله 

لَلِ خًَگیزی یکثار هصزف پالستیکی ، جْت تست 

ESR  کِ تزایml 2 ُّز ٍیال ، خًَگیزی تْیِ ضذ

هحلَل ضذ اًعقاد سیتزات سذین تا غلظت  ml 0.4حاٍی 

خَى ml 1.6% هی تاضذ کِ تایستی تِ آى هقذار 3. 8

 .اضافِ ًوَد.)تا خط ًطاًِ رٍی لَلِ( 

 برای جلوگیری از لخته شذن خون بایذ بالفاصله و

مرتبه(  سرو ته  01تا  8به آرامی لوله را چنذ بار  )

نموده تا خون با ماده ضذ انعقاد به خوبی مخلوط 

 شود .
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