دستورالعمل اندازه گیری نمونه گیری خون
دستَر پشضک  ،کاردکس ٍ پزًٍذُ را تزرسی کٌیذ.
هذدجَ را ضٌاسایی  ،تا ٍی ارتثاغ تزقزار کٌیذّ ،ذف ٍ رٍش اًجام کار را تزای ٍی ضزح دّیذ.
ٍسایل را آهادُ کٌیذ  :تزگ درخَاست آسهایص ،سزًگ  ،پٌثِ الکل  ،دستکص  ،تَرًیکت  ،لَلِ آسهایص هٌاسة
تز اساس آسهایص هَرد ًظزً ،ام هذدجَ را رٍی لَلِ آسهایص اًتخاب ضذُ تٌَیسیذ
دست ّا را تطَییذ ٍ دستکص تویش تپَضیذ.
سزًگ را تِ رٍش استزیل تاس ٍ آى را اهتحاى کٌیذ.
هذدجَ را در ٍظعیت ؼاقثاس قزار دّیذ ٍ سیز تاسٍی هذدجَ یک پذ یا حَلِ قزار دّیذ.
هحل صحیح تزای ًوًَِ گیزی را اًتخاب کٌیذ.
تَرًیکت را  10-15cmتاالتز اس هحل ًوًَِ گیزی تثٌذیذ
تِ هذدجَ آهَسش دّیذ چٌذتار دست خَد را هطت کزدُ ٍ تاس کٌذ ٍ تِ صَرت هطت کزدُ ًگِ دارد ٍ ًثط آى را چک کٌیذ.
هجذداً هحل گزفتي ًوًَِ را تزرسی ٍ آى را تا تتادیي ٍ یا پٌثِ الکل تؽَر دٍراًی اس هزکش تِ اؼزاف تویش ًواییذ ٍ اجاسُ دّیذ کِ خطک ضَد.
تا دست آساد  ،ععَ هحکن را ًگِ داضتِ ٍ  5ـ 2/5ساًتی هتز پاییي تز اس هحل
ٍرٍدسَسى  ،پَست هقاتل ٍریذ را تکطیذ تا ثاتت ًگِ داضتِ ضَد.
تا دست غالة سزًگ را تزداضتِ ٍ ًیذل آى را تا ساٍیِ  30ـ  10درجِ تِ ؼَری کِ قسوت اریة آى تاال تاضذ اس
کٌار رگ ٍارد پَست ٍ سپس ٍارد رگ کٌیذ ٍ تا هطاّذُ خَى  0/3تا  0/6ساًتی هتز آًزا جلَ تزدُ ٍ تز اساس
آسهایطات هذدجَ ٍ هقذار حجن السم  ،پیستَى را تِ عقة تکطیذ تا خَى ٍارد سزًگ ضَد.
تَرًیکت را تاس کٌیذ ٍ اس هذدجَ ًیش تخَاّیذ کِ هطت خَد را تاس کٌذ  ،سپس یک پٌثِ الکل را
رٍی هحل ٍرٍد ًیذل تگذاریذٍ آى را خارج کٌیذ ٍ رٍی سَراخ ایجاد ضذُ فطار ٍارد کٌیذ.
سزًگ ٍ سَسى را تذٍى گذاضتي درپَش در ظزف هخصَظ اجسام ًَک تیش تیاًذاسیذ ٍ دستکص را خارج کٌیذ.
ًیذل را اس سزًگ جذا کٌیذ ٍ خَى را اس کٌارُ دیَارُ لَلِ تِ آراهی داخل آى تزیشیذ.
پس اس اًجام ًوًَِ گیزی  ،لَلِ ّای خَى حاٍی هَاد ظذ اًعقاد را تِ صَرت  8دُ تار تکاى دّیذ ٍ یا لَلِ را سز ٍ تِ کٌیذ.
تزگ درخَاست آسهایص را تِ ّوزاُ ًوًَِ تِ آسهایطگاُ ارسال کٌیذ.
هحل خًَگیزی را اس ًظز خًَزیشی ٍ تَرم تزرسی کٌیذ.
عَارض خًَگیزی  ،پیگیزی جَاب آسهایطات  ،رؤیت تَسػ پشضک ٍ ّزگًَِ  abnorbdlityدر جَاب آسهایطات را در گشارش پزستاری ثثت کٌیذ.

تصاویر نحوه نمونه گیری خون

وسایل را آهاده کنیذ  :تزگ درخواست آسهایش ،سزنگ ،
پنثه الکل  ،دستکش  ،تورنیکت  ،لوله آسهایش هناسة

دست ها را تشوییذ و دستکش تویش تپوشیذ.

هحل صحیح تزای نوونه گیزی را انتخاب کنیذ.

تورنیکت را  10-15cmتاالتز اس هحل نوونه گیزی تثنذیذ وتا پنثه الکل هحل خونگیزی را

تا دست غالة سزنگ را تزداشته و نیذل آى را تا ساویه  00ـ  10درجه ته طوری که قسوت

ته طور دورانی اس هزکش ته اطزاف تویش کنیذ.

اریة آى تاال تاشذ اسکنار رگ وارد پوست و سپس وارد رگ کنیذ.

تا هشاهذه خوى سزنگ را  0/0تا  0/6سانتی هتز جلو تثزیذ.

تز اساس هقذار حجن السم  ،پیستوى را ته عقة تکشیذ تا خوى وارد سزنگ شود.

تورنیکت را تاس کنیذ و اس هذدجو نیش تخواهیذ که هشت خود را تاس کنذ.

نیذل را اس سزنگ جذا کنیذ و خوى را اس کناره دیواره لوله ته آراهی داخل آى تزیشیذ.

یک پنثه الکل را روی هحل ورود نیذل تگذاریذ و آى را خارج کنیذو روی سوراخ ایجاد شذه
فشار وارد کنیذ.

سزنگ را در سطل سرد رنگ تیانذاسیذ.

