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اطالعات در بارهی نمونه برداری اسپرم برای آزمایش
شما می توانید برای گرفتن وقت جهت انجام نمونه برداری ،به شمارهی  ،010-242 23 69تلفن بکنید؛
دوشنبه تا پنجشنبه ساعت  7و نیم تا  11و نیم و جمعه ساعت  7و نیم تا  15و سی دقیقه .
پیش از اینکه تعیین وقت بکنید مطلوب است که تصمیم بگیرید در کجا می خواهید نمونه برداری انجام گیرد ،د
رمرکز نمونه برداری ،provtagningscentralen،یا در جایی دیگر.

نمونهبرداری
پیش از انجام نمونهبرداری ،شما باید به مدت  2تا  4شبانه روز خروج منی را متوقف کنید .نمونه باید از طریق
استمنا گرفته شود .نمونهبرداری باید در یک اتاق مخصوص در مرکز نمونهبرداری انجام گیرد .بگذارید منی
مستقیما در یک ظرف پالستیکی که نام وشمارهی شناسایی شخصی شما در روی آن نوشته شده ،ریخته شود.
ضروری است که نمونه بطور کامل در این ظرف ریخته شود.
حایز اهنیت است که چنانچه نمونه برداری در یک محل دیگر جز مرکز نمونهبرداری انجام میگیرد ،نمونه
هرچه زودتر پس از نمونه برداری و حداکثر در ظرف یک ساعت به آزمایشگاه سپرده شود .در هنگام انتقال
نمونه ،آن را نزدیک بدن خود نگاه دارید تا سرد نشود.
در نمونه برداری از طریق آمیزش منقطع ،خطر اینکه مقداری از نمونه از دست برود و نمونه تحت تاثیر
ترشحات واژن قرار گیرد ،افزایش می یابد .از کاندوم نباید استفاده شود .بگذارید منی مستقیما در یک ظرف
پالستیکی که نام و شمارهی شناسایی شما روی آن نوشته شده باشد ،خالی شود.
حایز اهمیت است که نمونه بطور کامل در ظرف ریخته شود.

تحویل نمونه
نمونه ،همراه معرفی نامهی تکمیل شده ،به
” ”provtagning 2جنب آسانسور  Mدر
 Ljungstigenتحویل داده میشود .توجه کنید به
نقشهی راه .زنگی را که در کنار تابلو قراردارد بزنید.
اندکی طول می کشد تا ما بیائیم و در را بازکنیم .بنا
براین منتظر بمانید .اگر پرسشی دربارهی گرفتن
نمونه و انتقال آن دارید با آزمایشگاه ،شماره
تلفن  ، 010 242 23 69تماس بگیرید.
در رابطه با مراجعه از به کار بردن عطر و مواد دیگر
دارای بوی تند خودداری کنید.

