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 راهنمای ارسال نمونه به آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی:

 همکار محترم:

 قیق آزمایشات راهنمایی فرمایید:ه تقدیم می گردد ما را در انجان دلطفا با رعایت نکاتی ک

  درخناسات آزمای  تنساف فرد مجاز ب با خف خنانا همراا امیاای ایر برگه ب ارسا  تمامی ارساا  هر نمننه منن  به تکمی  برگه

 مدارک ب سنابق صاحب نمننه می باشد.

 .نمننه باید حتما در همان ربزی که برداشت گردیدا ب در اسرع بقت به آزمایشگاا ارسا  شند 

 انه ظرف، گشاادتریر مح  آن می باشد. زیرا نمننه دارای قنام ظرف حابی نمننه باید دارای درب محکم بندا ب تنجه فرمایید که ده

شاند س  از فیکاااساینن یحتی به می ان ناقسف سافت شدا ب از ظرف خاری نمی گردد ب فرآیند  نرم که به راحتی بارد ظرف می

 خربی نمننه با عنارض فرابان همراا می شند.

 ری ارسا  ننمایید.به هیچ بجه نمننه مربن  به فردی را با مشخصات فرد دیگ 

 .ارسا  نمننه برداشت شدا به دب یا چند آزمایشگاا بایار غلف ب غیر علمی بندا ب جدا از آن اجتناب کنید 

 .حتما نمننه های برداشت شدا از چند کاننن مختلف را در ظربف جداگانه ب با ذکر دقیق اطلاعات مربنطه ارسا  نمایید 

 ابر گردد، در اکثر منارد از فرمالیر ب یا در منارد خاص با هماهنگی قبلی از فیکااتین دیگری نمننه باید در ظرف حابی فیکااتین شن

استفادا می شند. جهت تهیه فیکااتین فرمالیر باید محلن  فرمالیر تجارتی مناسب ب مخصنص را با آب شیر در شهر تهران ب یا آبی 

ب نه ساهم از آب مخلن  نمندا ب در ظرف در  از محلن  فرمالیر تجارتیکه املاح ب مناد اضاافی آن زیاد نباشاد به می ان یس ساهم 

بااته ب در محلی که گرم نباشاد ب به دبر از ننر زیاد نگهداری فرمایید. نباید درب ظرف کاملا غیر قاب  نفنذ باشد زیرا فرمالیر بخار 

 که فرمالیر قابلیت آت  گیری هم دارد. شدا ب سبب اف ای  فشار داخ  ظرف ب احیانا انفجار آن می شند. تنجه فرمایید

 تا محلن  یکنناخت شند. دباید هر بار قب  از ریختر فرمالیر در ظرف دیگر، آن را تکان بدهی 

 .همیشه باید فرمالیر را در ظرف ریخته ب سپ  نمننه را در آن شنابر نمند 

 نفرمایید. یا از برچاااب های دارای مح  دری اطلاعات  اطلاعات مربن  به نمننه را هیچگاا ماااتقیما بر ربی ظرف حابی نمننه دری

اسااتفادا فرمندا یا مهر دارای فرم اطلاعات را بر ربی ننار چاااب های ضااخیم ساافید رنو چاو نمندا ب آن را بر ربی ظرف حابی 

نظافت همراا با خف  نمننه قرار دهید. در زمان چاباندن بر چاب ها یا ننار چاب ضخیم ب دری اطلاعات بر ربی آن، رعایت دقت ب

خنانا ال امی اسات. هیچگاا بر ربی مندرجات قبلی برچااب یا ننار چااب ضخیم سفید رنو، چی ی نننشته ب از آلندا نمندن انها 

 اجتناب کنید.

 : بر ربی فرم در مقاب 

NAMEنام کام  صاحب نمننه : 

PHYنام س شس مائن  نمننه برداری : 

DATEتاریخ نمننه برداری : 

LOC :مح  دقیق آناتنمیس نمننه برداری 

 را در مح  های مربنطه با خف خنانا ب تمی  مرقنم نمایید.


