
آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک دنا
 گزارش مشخصات تکميلي آزمايشات

نوع نمونه :کد بين المللي :Fasting Blood Sugarمشخصات تکميلي آزمايش :

الکتروکميلومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
Fasting Blood Suger/glucose نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : روز۳براي پالسما  Flouride ساعت/ با نگهدارنده ي 8
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  درجه۲-۸ساعت در  72

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت قبل از ازمايش۸ناشتا به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ناشتا،نمونه بدون سلول و استريل باشد
آيا بيمار سابقه قند خون باال دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

سرم يا پالسما در عرض نيمساعت پس از نمونه گيري جدا شود راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

Serum
Plasma: Li-heparine,K2-EDTA,Naf/Na2EDTA,KF/Na2EDTA,

NaF/K-Oxalate and NaF/Citrate/Na2-EDTA

  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و 1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

.(هموليز،ليپميک،ايکتريک ( البته در بروشور قيد شده است که به آن صورت تداخلي در نتيجه ندارد ولي در برنامه ذکر کرديم معيار رد نمونه :
 ميلي گرم در دسي ليتر است. البته گاهي افزايش قند خون گذرا و بر اثر۱۱۰ تا ۱۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر و حداکثر آن بين ۷۰ تا ۶۵حداقل قند خون بين تفسير باليني :

.استفاده از مواد قندي در روز گذشته است و چندان نگران کننده نيست و توصيه مي شود که آزمايش يکبار ديگر تکرار شود
 باشد بسيار نگران کننده است و ممکن است در کنار آن عدد ستاره يا عالمتي زده شود. اگر قند خون۴۰۰ و يا بيشتر از ۶۰اگر قند خون افراد بالغ کمتر از 

. باشد نيز نگران کننده و خطرناک است۳۰۰ و بيشتر از ۳۰نوزاد کمتر از 
رجوع شود به رنج نرمال تست  مقادير مرجع :

 احتياط ها : ساعت ناشتا باشد۸بيمار حتما حداکثر 
بروشور کيت منابع باليني :

کار ميشود ECL و به روش Cobas با دستگاه توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082950کد بين المللي :Glucose 2hrs p.pمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

photometeric  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از صرف يک وعده صبحانه نمونه گيري انجام شود/بيمار در اين دو ساعت کمترين فعاليت را داشته باشد2 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زمان پايان صرف صبحانه پرسيده/سابقه بيماري ديابت  اطالعات الزم از بيمار :
ليبل قند دوساعته روي لوله زده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

نياز هاي همراه نمونه :



(سرم يا پالسما (در عرض نيم ساعت پس از خونگيري جدا مي شود   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليزشديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه - صبح و عصر روز و زمان انجام آزمايش 

ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 24 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082947کد بين المللي :Blood Glocoseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد/ قند خون غير ناشتا است آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونگيري چند بار0082947کد بين المللي :Glucose 4 PMمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت) و براي آزمايش مراجعه کند۴بيمار بايد ظهر پس از صرف وعده غذايي چيزي نخورد ( حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز- لوله درب بنفش- لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونگيري چند بار0082947کد بين المللي :Glucose 5 PMمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت) و براي نمونه گيري مراجعه کند۴بيمار بايد ظهر پس از صرف وعده غذايي چيزي نخورد( حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0082951کد بين المللي ::GTT (100gr Glucose)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت ناشتا از شب تا صبح14-12  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :  

 ساعت قبل از نمونه گيري۲۴عدم مصرف الکل به مدت 
آيا بيمار مشکل ديابتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز-لوله درب بنفش- لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سرم-پالسما   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
ننوشتن زمان روي نمونه ها-بيماري که ناشتا نباشد-هموليزشديد و ماليم- قي کردن بيمار بالفاصله پس از مصرف شربت گلوکز معيار رد نمونه :

تست تحمل گلوكز خوراكيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Blood Glucose (after 60 min)  مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد يکساعت پس از صرف صبحانه نمونه بدهد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا درب بنفش، لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Blood Glucose (   "   120 min)  مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت پس از صرف صبحانه نمونه بدهد۲بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا بنفش، لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Blood Glucose ( "   180 min)  مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد يک ساعت و نيم پس از صرف صبحانه براي نمونه گيري مراجعه کند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا بنفش، لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082951کد بين المللي :GTT (75gr Glucose)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
روز قبل داشته باشد و از۳ گرم در روز) از ۱۵۰بيمار بايد فعاليت عادي داشته باشد و دريافت غذاي کافي با کربوهيدرات کافي (حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

گرم گلوکزرا مصرف کرده۷۵دقيقه شربت حاوي ۵ساعت قبل از انجام تست ناشتا باشد. پس از يک نمونه گيري ناشتا بيماردرمدت  12
ساعت پس ازمصرف۱-۲-۳درزمانهاي موردنظرنمونه گيري شود( معموال )

 اطالعات الزم از بيمار : ساعت اخير۷۲سابقه بيماري قند/مدت زمان ناشتايي/ اطالع از نوع تغذيه ي بيمار در 
 دقيقه مصرف کند سپس در زمان هاي معين شده نمونه خون بيمار۵گرم گلوکز محلول در آب را داده تا در ۷۵۰در حالت ناشتا به بيمار 

گرفته ميشود
راهنماي جمع آوري نمونه :

گرم  پودر گلوکوز محلول در آب 75 نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

ننوشتن زمان روي نمونه ها-بيماري که ناشتا نباشد-هموليزشديد و ماليم- قي کردن بيمار بالفاصله پس از مصرف شربت گلوکز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه براي هر نوبت 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست  7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Blood Glucose (after120 min)  مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



بيمار دو ساعت پس از صرف صبحانه بايد نمونه بدهد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا بنفش، لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :GCT (1 h after 50 gr Glucose)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
گرم گلوکزنمونه گيري شود- در اين يکساعت بيمار سيگار نکشد۵۰نياز به ناشتايي ندارد-بيماريکساعت پس ازصرف آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

بيمار سابقه ديابت دارد يا نه  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : گرم گلوکز محلول در آب ميدهيم و يکساعت بعد نمونه گيري انجام ميشود۵۰به بيمار 

گرم گلوکز محلول در آب 50 نياز هاي همراه نمونه :
سرم -پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

هموليزشديدياماليم-باالاوردن تمام يا قسمتي ازمحلول صرف شده بر جواب آزمايش تاثيرميگذارد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084520کد بين المللي :Ureaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



الکتروکميلومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
Blood Urea Nitrogen/BUN نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟ درباره امکان ابتال بيمار به بيماري گاموپاتي سوال شود( در اين مورد رشد غير عادي سلولهاي پالسما بوجود ميايد که
( سال آينده ايجاد سرطان کند۲ درصد از بيماران تا ۲۰البته باعث ايجاد تومور يا توده نميشود فقط امکان دارد در 

 اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز و ژلدار/ لوله هپارينه/لوله درب بنفش
 ساعت سانتريفيوژ گردد۲نمونه خون ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Serum

Plasma : Li-heparine and K2EDTA plasma.
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

استفاده از نگهدارنده ي آمونيوم در لوله نمونه گيري /هموليز،ليپميک،ايکتريک ( البته در بروشور قيد شده است که به آن صورت تداخلي در نتيجه ندارد معيار رد نمونه :
.(ولي در برنامه ذکر کرديم

نيز مي تواند براي تعيين چگونگي اثر BUN سطوح باالتر از حد نرمال را نشان دهد، کليه هاي شما ممکن است به درستي کار نکنند. آزمون  BUN اگر آزمونتفسير باليني :
براي شما داد، به احتمال زياد تست کراتينين هم تجويز ميکند. هر دو BUN درمان دياليز بعنوان کليه مصنوعي نيز موثر باشد. اگر پزشک شما دستور تست

.تست ميتوانند چگونگي عملکرد کليه هاي شما را نشان دهند
رجوع شود به رنج نرمال تست  مقادير مرجع :

ندارد  احتياط ها :
بروشور کيت منابع باليني :

ECL و با روش Cobas با دستگاه توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0کد بين المللي :Creatinine مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

کميلومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
Creatinine/Cr نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 90 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيماردچار مشکل کليوي شده است؟آيا بيمار دارو مصرف ميکند؟ آسپرين،سايمتيدين،ايبوپروفن يا داروهاي شيمي درماني؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش يا هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Serum

Plasma: Li-heparine,K3-EDTA plasma
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

.(هموليز،ليپميک،ايکتريک ( البته در بروشور قيد شده است که به آن صورت تداخلي در نتيجه ندارد ولي در برنامه ذکر کرديم معيار رد نمونه :



کراتينين يکي از مواردي است که کليه ها بطور طبيعي از بدن دفع ميکنند. پزشکان سطح کراتينين را در خون براي بررسي عملکرد کليه اندازه گيريتفسير باليني :
ميکنند. سطح باالي کراتينين ممکن است نشان دهنده ي آسيب به کليه و عدم عملکرد صحيح آن باشد. آزمايش کراتينين خون معموال همراه با چند آزمايش

انجام ميگيرد. اين آزمايشها همراه با آزمايشات (CMP) يا پانل متابوليسم جامع (BMP) و پانل متابوليسم پايه (BUN)ديگر از جمله آزمايش نيترات اوره خون
باليني معمول انجام ميشوند تا به تشخيص بيماري هاي خاص و بررسي مشکالت مربوط به عملکرد کليه کمک کنند

رجوع شود به رنج نرمال تست  مقادير مرجع :
ندارد  احتياط ها :

بروشور تست منابع باليني :
ECL و روش Cobas با دستگاه توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084550کد بين المللي :Uric Acidمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

( روز (سرم يا پالسما۳درجه سانتي گراد  20-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
( روز (سرم يا پالسما۷درجه سانتي گراد  4-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

( ماه (سرم يا پالسما۶درجه سانتي گراد  -20 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا،ترجيحا صبح۸-۱۲ترجيحا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار تورم و درد در مفاصل انگشتان دست و پاي خود است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز+ژلدار /لوله هپارينه يا لوله درب بنفش

. ساعت سانتريفيوژ گردد۲نمونه خون ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم،پالسما همراه هپارين يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
هموليز ماليم مورد قبول

 تشخيص بيماري نقرس ، بيماران تحت شيمي درماني يا پرتو درمانيتفسير باليني :
در ادرار: تشخيص علت سنگ کليه، بررسي شرايط افراد مبتال به نقرس که در معرض خطر بروز سنگ قرار دارند

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084478کد بين المللي :Triglycerideمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز 10  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ساعت ناشتا از شب تا صبح14-12  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :  
ساعت قبل ورزش سنگين انجام نداده باشد۲۴ ساعت قبل از نمونه گيري و حداقل از ۷۲عدم مصرف الکل به مدت  .

۲۴هفته قبل رژيم غذايي  ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گيري الکل مصرف نکرده و ۳ساعت ناشتا بوده و از ۱۰-۱۴بيمار بايد در مدت 
ساعت قبل ورزش سنگين انجام نداده باشد

 اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز يا ژلدار / لوله هپارينه/ لوله درب بنفش
 ساعت پس از نمونه گيري۲جداسازي سرم يا پالسما ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم پالسماي همراه با هپارين و يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

نمونه غيرناشتا و نمونه گيري در لوله گليسيرينه معيار رد نمونه :

بررسي خطر بيماري عروق کرونر و سندرم متابوليکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082465کد بين المللي :Cholesterolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cholesterol نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت ناشتا فقط مصرف اب و دارو مجاز است 12-10 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه چربي خون و کلسترول باال دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله هاي درب قرمز دار يا ژلدار مورد / لوله هپارينه/ لوله درب بنفش/استفاده قرار گيرد

. ساعت پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۲نمونه خون ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم پالسما همراه با هپارين يا

.از پالسماي سيتراته، اگزاالته، يا فلورايد استفاده نشود
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
.هموليز ماليم مورد قبول است

.درخواست مي شود (LDL/HDL) به عنوان مراقبت پيشگيرانه و معموال در ترکيب با پروفايل ليپيدي.1تفسير باليني :
پيگيري درمان.2

در دوران بارداري.3
4.  سال، وجود فشار خون باال،سابقه بيماري قلبي۵۵ و زنان بعد از ۴۵در مواردي که فرد مستعد بيماريهاي قلبي عروقي است مثل:مصرف سيگار،مردان بعد از 

۸۵برابر يا باالتر از  (BMI)  سال) وجود ديابت شيرين، داشتن اضافه وزن (شاخص توده بدن۶۵ سال و زنان زير ۵۵زودرس(مردان زير  %
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083718کد بين المللي :HDL cholesterolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۱۰هفته رژيم غذايي ثابت داشنه باشد و حداقل ۳جهت حصول بهترين نتيجه بيمار بايد به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل چربي خون يا قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا ژلدار / لوله هپارينه/ لوله درب بنفش

 ساعت پس از نمونه گيري۲جداسازي سرم يا پالسما ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم ، پالسما همراه هپارينه + پالسماي همراه با   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

.است CHD براي بررسي خطر بيماري هاي عروق کرونر قلب HDL-C  استفاده اصليتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083721کد بين المللي :LDL cholesterolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۱۰هفته رژيم غذايي ثابت داشنه باشد و حداقل ۳جهت حصول بهترين نتيجه بيمار بايد به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه چربي خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا ژلدار / لوله هپارينه/ لوله درب بنفش

 ساعت پس از نمونه گيري۲جداسازي سرم يا پالسما ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
heparin Li & K3-EDTA :سرم پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

 هموليز شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک شديد هموليز و ايکريک ماليم و نيز ليمبيک بودن قابل قبول است

است.و هدف اصلي دردرمان کاهش ليپيد توسط رژيم يا داروهاست CHD براي بررسي خطر بيماري هاي عروق کرونر قلب HDL-C  استفاده اصليتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :LDL/HDLمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

محاسبه اي  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد راهنماي جمع آوري نمونه :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد نياز هاي همراه نمونه :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد   ِ نوع نمونه :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  حجم نمونه :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  كمترين حجم نمونه :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد مدت زمان انجام آزمايش :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد جوابدهي اورژانس :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Cholesterol / HDLمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز۱درجه سانتيگراد/  15-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز۵درجه سانتيگراد/  2-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال۱درجه سانتيگراد/  20- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
( ساعت۱۲ الي ۱۰ناشتايي نياز دارد(  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل چربي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژلدار درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : ساعت بايد سانتريفيوژ شود۲خون ظرف 
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :VLDL cholesterolمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد راهنماي جمع آوري نمونه :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد نياز هاي همراه نمونه :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد   ِ نوع نمونه :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  حجم نمونه :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد  كمترين حجم نمونه :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد مدت زمان انجام آزمايش :
محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد جوابدهي اورژانس :

محاسبه ميشود در سيستم، نمونه ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0823101کد بين المللي :Calciumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : روز۷درجه سانتي گراد  20-25
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  هفته۳درجه سانتي گراد  4-8

ماه 8 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نمونه ناشتا ارجح است آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي هورموني( مخصوصا براي تيروئيد)، داروي ويتامين دي،داروي ضد تشنج، داروي آسپرين يا نمک زياد مصرف ميکند؟ آيا بيمار
سابقه سوتغذيه داشته است؟ سابقه ي مشکل کليوي هم گرفته شود

 اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب دار قرمز يا ژلدار/لوله هپارينه/بستن طوالني مدت تورنيکه باعث افزايش کاذب کلسيم ميشود
 ساعت سانتريفيوژ شود۲نمونه خون ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسماي همراه با هپارين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز واضح و خون حاوي سيترات و نتايج غيرطبيعي معيار رد نمونه :
هموليز واضح و خون حاوي سيترات و نتايج غيرطبيعي

.1تفسير باليني : .پايش بيماران کليوي و بدخيمي ها۳.بررسي متابوليسم کلسيم ۲ارزيابي عملکرد غدد پاراتيروييد 
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084100کد بين المللي :Phosphorusمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Phosphorus نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : روز۱درجه سانتيگراد/ 20-25
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۴درجه سانتيگراد/ 2-8

- روز۳۶۵درجه/ 20 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت۱۲-۱۴ناشتا ازشب گذشته به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيدي(پاراتيروئيد) دارد؟ آيا بيمار داروي ويتامين دي مصرف ميکند؟ آيا بيمار سابقه مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت سانتريفيوژ گردد۲لوله درب قرمز و ژل دار لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين/و نمونه ظرف 

لوله خون به آرامي جابجا شود، از هموليز شدن جلوگيري شود نياز هاي همراه نمونه :
دار EDTA سرم و پالسماي همراه هبارين يا   ِ نوع نمونه :

الندا۱۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد/ عدم همخواني با سن بيمار معيار رد نمونه :

در تشخيص و بررسي بسياري از موارد از جمله بيماريهاي استخوان باراتيروئيد و کليهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084295کد بين المللي :Sodiumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
NA نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تعادل دارد؟ آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژلدار و درب قرمز

 ساعت سانتريفيوژ شود۲نمونه خون ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

سرم هموليز شديد معيار رد نمونه :

سرم:جهت بررسي تعادل اسيد و باز، تعادل اب و کم ابيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084132کد بين المللي :Potassiumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
K نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه تپش قلب دارد؟ مشکل کليوي؟ آيا بعضا دچار حالت تهوع ميشود؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت سانريفيوژ شود۲نمونه در لوله ژلدار يا درب قرمز گرفته شود/ نمونه خون ظرف 

هنگام بستن تورنيکه ساعد بيمار حرکت مداوم نداشته باشد نياز هاي همراه نمونه :



سرم   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و 1

الندا200  كمترين حجم نمونه :
هموليز متوسط و شديد معيار رد نمونه :

جهت بررسي تعادل الکتروليت،اريتمي قلبي،ضعف عضالني،اسيب هاي مغزي عارض شده بر اثر هپاتيت و مشکالت کليويتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 90 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از نجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080178کد بين المللي :Lithiumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
lithium نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
Li  ساعت پس از آخرين دز مصرف قرص۱۲تا  8 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل افسردگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا300  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
پايش رمان اختالالت دو قطبي از جمله جنون راجعه و افسردگي راجعه/بررسي سطح سميت ليتيوم خونتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082310کد بين المللي :Chlorideمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

فتومتريک  نام روشهاي اندازه گيري :
chloride ، serum، plasma، or blood نام هاي مشابه :

ساعته 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي الزم نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار-نام و نام خانوادگي -نوع نمونه  اطالعات الزم از بيمار :
. گرم اضافه شود۱۵گرم و بزرگساالن۱۰فريز دفريز نشود/ادرار آن نياز به نگهدارنده بوريک اسيد دارد.براي کودکان راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته و رندوم۲۴سرم ، پالسماي هپارينه ، مايعات بدن، ادرار 

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

کلرايد يک الکتروليت مهم سرم و جزو پانل هاي متابوليک است. کاربرد آن دراندازه گيري کلرايد در تشخيص افتراقي اسيدمي و آلکالمي مفيد است باتفسير باليني :
.استفاده از کلرايد مي توان ميزان آنيون گپ رو تعيين نمود.مقادير کلرايد بايد همراه با نتايج ساير الکتروليت ها و آناليت  هاي اسيد و باز تفسير گردد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083735کد بين المللي :Magnesiumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Magnesium نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : هفته۱درجه سانتيگراد/ 4-25
هفته۱درجه سانتيگراد/ 4-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- سال۱درجه سانتيگراد/ 20 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري قلبي يا کليوي ندارد؟ آيا بيمار دچار سوتغذيه نشده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله هپارينه

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم/پالسما همرا هپارين   ِ نوع نمونه :

الندا۱۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
هموليز متوسط قابل قبول

جهت پيگري و مونيتورينگ بيمارن پره اکالميسا که تحت درمان بامنيزيم هستندتفسير باليني :
منيزيم ادرار جهت بررسي عل غير نرمال بودن منيزيم سرم استفاده ميشود

تعيين کافي بودن ميزان منيزيم دريافتي
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 



دقيقه60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080514کد بين المللي :Total Bilirubinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز۱درجه سانتيگراد/  15-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز۷درجه سانتيگراد/  2-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

( ماه۳ماه ( اگر بالفاصله فريز شو تا ۱درجه سانتيگراد/  20- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود/ نمونه سريعا سانتريفيوژ شده و در تاريکي۳۰لوله ژل دار يا درب قرمز/لوله هپارينه/ نمونه ظرف 

نگهداري شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

لوله خون هنگام حمل تکان نخورد نياز هاي همراه نمونه :
سرم،پالسماي همراه هپارين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد/ ليپميک نشود ، هموليز متوسط قابل قبول است معيار رد نمونه :

بررسي محدوده ي وسيع بيماريهايي که بر توليد،برداشت،ذخيره،متابوليسم يا دفع بيلي روبين تاثير مي گذارند.مونيتورينگ تاثير فتودرماني در نوزادانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Direct bilirubinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز۲درجه سانتيگراد/  15-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز۷درجه سانتيگراد/  2-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه۱ماه (در صورتيکه بالفاصله فريز گردد)، ۳درجه سانتيگراد/  20- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
به ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي يا يرقان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود، لوله سريعا سانتريفيوژ شود و در تاريکي نگهداري شود۳۰لوله ژل دار يا درب قرمز، نمونه ظرف 

لوله خون هنگام حمل تکان داده نشود نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسماي هپارينه   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد، هموليز متوسط مشکل ندارد معيار رد نمونه :



بررسي عملکرد کبدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :LDL   مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۱۲بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل چربي خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084450کد بين المللي :SGOT (AST)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Aspartate Aminotransferase/AST/SGOT نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي يا سنگ کيسه صفرا دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله ژل دار يا درب قرمز/لوله هپارينه/ لوله درب بنفش
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم يا هپارين- پالسما همراه با   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

(هموليز (متوسط و شديد معيار رد نمونه :
بيشتر در موارد اسيب کبدي مفيد است و در مرحله بعد و به ميزان کمتري در اسيب هاي عضالنيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084460کد بين المللي :SGPT (ALT)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Alanine Aminotransferase نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/لوله هپارينه/ لوله سيتراته يا لوله درب بنفش

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
يا هپارين EDTA سرم ، پالسماي همراه با   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
هموليز متوسط قابل قبول

جهت تشخيص اسيب کبدي و يا کمک به تشخيص بيماري کبدي و نيز در موارد احتمال وجود اختالالت کبديتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :FBSمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
fast blood sugar/glucose نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت۸ الي ۶ناشتايي به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

سرم يا پالسما در عرض نيمساعت پس از نمونه گيري جدا شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز ماليم يا شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084075کد بين المللي :Alkaline Phosphataseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Alk.ph/Alp نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي شبانه بهتر است ولي ضروري نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي يا استخواني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله هپارينه

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم پالسما همراه هپارين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

 هموليز شديد معيار رد نمونه :
هموليز ماليم قابل قبول است

جهت غربالگري يا پايش درمان اختالل کبد يا استخوان و نيز به عنوان بخشي از پانل روتين کبد يا در موارد اختالل کبد يا در موارد اختالل کبد يا استخوانتفسير باليني :
D همچنين گاهي براي پايش درمان بيماري پازه و يا ساير شرايط استخوان مانند کمبود ويتامين

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Alkaline Phosphataseمشخصات تکميلي آزمايش :
Isoenzyme

خون0084075کد بين المللي : نوع نمونه :

فتومتريک  نام روشهاي اندازه گيري :
ALP ايزوآنزيم هاي نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد از شب قبل ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي يا استخواني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا 400  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
نماينده خانواده اي از آنزيم هاست که توسط ژن هاي مختلف کد مي شوند. جهت رديابي متاستازهاي استخواني کارسينوم هاي ALP ، همانند اسيد فسفاتازتفسير باليني :

.پروستات و پستان نيز مي توان از اين تست استفاده نمود
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
(روزانه( آزمايشگاه نور روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083615کد بين المللي :LDHمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Lactate dehydrogenase نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته6  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قلبي، استخواني، کبدي يا کليوي دارد؟ آيا بيمار الکل مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/لوله هپارينه/ لوله درب بنفش

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



EDTA سرم/پالسما همراه هپارين يا   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1

الندا400  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد و متوسط معيار رد نمونه :

در تشخيص ودرمان بيماريهاي کبدي ،بيماريهاي قلبي و تومورهاي کليوي و ريوي مورد استفاده قرار ميگيردتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082550کد بين المللي :CPKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Creatine Kinase نام هاي مشابه :

روز۲درجه سانتيگراد/  15-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته۱درجه سانتيگراد/  2-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته۴درجه سانتيگراد و تاريکي/  20- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري قلبي دارد؟ آيا بيمار ضعف عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰لوله ژل دار يا درب قرمز، لوله هپارينه/لوله درب بنفش/نمونه ظرف 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما همراه هپارين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديدو متوسط معيار رد نمونه :

کمک به تشخيص و کنترل انفارکتوس ميوکارد و ميوپاتي نظير ديسترفي عضالت دوشنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082553کد بين المللي :CPK- MBمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Creatin Kinase-MB نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



هفته 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري قلبي دارد؟ آيا بيمار ضعف عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله هپارينه

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم/ پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز حتي به ميزان کم معيار رد نمونه :
يک ازمايش کامال اختصاصي براي تشخيص اسيب ماهيچه قلبي و در نتيجه برسي حمله قبليتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز  پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080003کد بين المللي :خونگيري چندمرحله ايمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم-کد بين المللي :Pro BNPمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نيازي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده هپارينه، نمونه ترجيحا فريز ارسال شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه ترجيحا فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080522کد بين المللي :Troponin.Tمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

کليا  نام روشهاي اندازه گيري :
تروپونين هاي قلبي نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يک مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نيازي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نم خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم، پالسماي هپارينه، پالسماي   ِ نوع نمونه :

1ml  حجم نمونه :
0.5ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
قلبي تست هاي مقدماتي در تشخيص آسيب حاد ميوکاردي بوده چرا که حساسيت و ويژگي بااليي دارند. کرايترياهاي اصلي براي T و تروپونين I تروپونينتفسير باليني :

.تشخيص انفارکت حاد قلبي مورد بازنگري قرار گرفته و شامل باال رفتن و پايين آمدن مارکرهاي بيوشيميايي نکروز عضالت قلبي شده است
 مقادير مرجع :

.قلبي در نارسايي کليه و گاهي در بعضي کاوش ها در آسيب عضالني جراحي هم افزايش مي يابد T تروپونين  احتياط ها :



منابع باليني :
- توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
روز5 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 1 جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴الي  10

سرم0080522کد بين المللي :Troponin Iمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Troponin I stast نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم  معيار رد نمونه :

 سکته حاد قلبيتفسير باليني :
Acute MI تشخيص

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 GCT (1 hr after 100 grs glucoseمشخصات تکميلي آزمايش :
)

خون-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 7 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ناشتا باشد۱۲بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :



بيمار بايد بصورت نشسته باشد، رژيم غذايي آزاد طي سه روز اخير داشته باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ماليم و شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082950کد بين المللي :Glucose (1 hrs.p.p)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 7 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد حتما يکساعت بعد از مصرف وعده صبحانه براي نمونه گيري آماده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083690کد بين المللي :Lipaseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکلي مربوط به پانکراس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله هپارينه يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ساعت سانتريفيوژ شود۲نمونه خون ظرف  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA /سرم/ لوله هپارينه/ سديم سيترات   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد /هموليز ماليم قابل قبول معيار رد نمونه :
تشخيص موارد و اختالالت پانکراس و بانکراتيتتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082150کد بين المللي :Amylase serumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
alpha -amylase نام هاي مشابه :

روز۷درجه سانتيگراد/  20-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۳۰درجه سانتيگراد/  2-8

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
( ساعت۱۲ الي ۸بيمار بايد ناشتا باشد(  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل پانکراسي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰لوله ژل دار يا درب قرمز، لوله هپارينه/لوله درب بنفش/نمونه ظرف 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم، پالسما همراه هپارين يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز حتي به ميزان کم ، تماس با پوست يابزاق انسان معيار رد نمونه :

تشخيص پانکراسيت حاد ومزمنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0082085کد بين المللي :Aldolaseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Aldolase نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بهتر است بيمار ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکالت کبدي و عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

بيمار قبل از آزمايش ورزش سنگين نکرده باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسما هپارين و اي دي تي ا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپيميک معيار رد نمونه :

بررسي بيماري هاي اسکلتي مانند ديستروفي و درماتيوزيت مشاهده مي گردد ولي در بيماريهاي عضله با منشاء عصبي مانند فلج اطفال ديده نمي شودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082977کد بين المللي :GGTمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Gamma Glutamyl transferase نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : هفته۱درجه سانتيگراد/ 20-25
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۷درجه سانتيگراد/ 4

سال۱درجه سانتيگراد/  20- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت ناشتايي8 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار ناراحتي هاي کبدي و يا استخواني دارد؟ آيا بيمار الکل مصرف مي کند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا ژلدار/ لوله درب بنفش يا حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : دقيقه سانتريفيوژ گردد۳۰نمونه خون بعد از 
ترجيحا سرم-EDTAپالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد/ايکتريک شديد/ هموليز وايکتريک ماليم ونيز ليپميک قابل قبول است معيار رد نمونه :



تشخيص بيماري کبديتفسير باليني :
ALP علت افزايش انزيم

افتراق بين بيماريهاي کبدي و استخواني
تشخيص سوء مصرف الکل و هپاتيت الکلي

حساسترين مارکر انزيمي براي بيماريهاي کبدي ميباشد
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0084060کد بين المللي :Acid Phosphatase(Total)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

فتومتريک  نام روشهاي اندازه گيري :
ACP ، فسفوريک منواستر، فسفوهيدروالز ، اسيد فسفاتاز پروستات ، اسيد فسفاتاز استخواني نام هاي مشابه :

ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پروستات دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

از هموليز شدن نمونه جلوگيري شود/ سريعا ارسال شود/ دفريز نشود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم/ پالسماي   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :
 PSA .در حال حاضر سطح سرمي آنتي ژن اختصاصي پروستات جايگزين اسيد فسفاتاز و بيماريابي ، مرحله بندي و پيگيري بدخيمي هاي پروستات شده استتفسير باليني :

افت کرده و بعد از برداشتن کامل تومور بايد PSA سريع تر از ACP از اسيد فسفاتاز حساس تر و اختصاصي تر است. بعد از درمان جراحي سرطان پروستات
.غير قابل اندازه گيري باشد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
فتومتري توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
يک روز مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 1 جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 10 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0084066کد بين المللي :Acid Phosphatase( Prostatic )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

فتومتريک  نام روشهاي اندازه گيري :
ACP ، فسفوهيدروالز - اسيد فسفاتاز پروستاتي ، اسيد فسفاتاز استخواني نام هاي مشابه :



ساعت 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پروستاتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

دفريز نشود/ نمونه سريعا ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
دار EDTA سرم/ پالسماي   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

.چندين فسفاتاز در سرم وجود دارند که شامل انواع پروستاتي ، استخواني ، پالکتي و لکوسيتي مي باشندتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

اسيد فسفاتاز در بيماري هاي پروستات غير از سرطان پروستات همچون انفارکتوس پروستات ، التهاب پروستات و هيپرپالزي خوش خيم پروستات نيز افزايش
.مي يايد

 احتياط ها :

منابع باليني :
فتومتري توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
يک روز مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 10 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :BDNFمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

اين تست کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
اين تست کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

اين تست کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
اين تست کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

اين تست کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
اين تست کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

اين تست کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
اين تست کار نميشود   ِ نوع نمونه :
اين تست کار نميشود  حجم نمونه :

اين تست کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
اين تست کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
اين تست کار نميشود روز و زمان انجام آزمايش 
اين تست کار نميشود مدت زمان انجام آزمايش :

اين تست کار نميشود جوابدهي اورژانس :



اين تست کار نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :VLDL cholesterolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد راهنماي جمع آوري نمونه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد نياز هاي همراه نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد   ِ نوع نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  حجم نمونه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  كمترين حجم نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد مدت زمان انجام آزمايش :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد جوابدهي اورژانس :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Aspergillus (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه عفونت قارچي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليزشديد و ماليم، ليپميک، ايکتريک معيار رد نمونه :

Bal تعيين وجود آنتي ژن آسپرژيلوس گاالکتومانان در سرم وتفسير باليني :
 مقادير مرجع :



.درب نمونه باز نماند  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083540کد بين المللي :IRONمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز۷درجه سانتيگراد/ 20-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

چندين سال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ظهر گرفته شود۱۲ ساعت ناشتا،نمونه ترجيحا تا ۱۲چندين سال آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ساعت قبل از ازمايش و نمونه گيري از مصرف مکمل هاي اهن دار جلوگيري شود.نمونه ميبايست قبل از اينکه بيمار آهن درماني 24
بگيرد يا ترانسفوزيول خون داشته باشد گرفته شود درصورتيکه بيمار ترانسفوزيول انجام داده باشد ميبايست چندين روز بعد ازمايش

. بدهد . خونگيري اين ازمايش بايد قبل از ساير نمونه هايي که احتياج به لوله هاي ضدانعقاد دارند انجام شود
آيا بيمار سابقه کم خوني و فقر آهن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله حاوي ماده هپارين
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

از هموليز شدن نمونه جلوگيري شود و حتما تا نيمساعت پس از نمونه گيري جدا سازي شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما همراه با هپارين   ِ نوع نمونه :

الندا۱۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
هموليز متوسط،ليمبيک،ايکتريک مورد قبول اشت

پايين - درصد اشباع جهت تخمين ذخاير اهن و کم خوني فقر اهن مفيدتر از اهن سرم MCV تشخيص افتراقي کم خوني به خصوص همراه هيپوکرومي وياتفسير باليني :
آهن در بيماران دياليزي يا بيماراني که کم خوني هاي وابسته Overblood است -ارزيابي تاالسمي و کم خوني -ارزيابي هموکروماتوز -ارزيابي مسموميت و

 . به ترانسفوزيول دارند
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083550کد بين المللي :TIBCمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Total Iron Binding Capacity نام هاي مشابه :

روز 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 ساعت قبل از ازمايش بيمار مکمل اهن  مصرف نکند۲۴ ظهر گرفته شود _۱۲ ساعت ناشتا باشد_نمونه ترجيحا قبل از ۱۲بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني و فقر آهن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

از هموليز شدن نمونه جلوگيري شود و تا نيمساعت از نمونه گيري حتما جداسازي شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليزشديد ، پالسما به جاي سرم معيار رد نمونه :

جهت تشخيص انمي و اختالالت ديگر متابوليسم  اهن بکار ميرودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080164کد بين المللي :Transferinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Transferin نام هاي مشابه :

روز 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نيازي به ناشتايي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني يا فقر آهن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله حاوي هپارين

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

از هموليز شدن نمونه جلوگيري شود نمونه تا نيمساعت پس از خونگيري جداسازي شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليپميک شديد و هموليز و نتايج غيرطبيعي معيار رد نمونه :
ارزيابي کمبود آهن - انديکاتور حساس و زودهنگام براي فقر آهن - راهنمايي براي نياز به تجويز داخل وريدي آهن جهت اطمينان از کافي بودنتفسير باليني :

جايگزيني آهن -کمک به مونيتورينگ پاسخ به درمان با اريتروپويينتين
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0080165کد بين المللي :Transferin Satuarationمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

فتومتريک  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز  8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني و فقر آهن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

از هموليز شدن نمونه جلوگيري شود نيمساعت پس از نمونه گيري جداسازي شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

رسپتور محلول ترانسفرين از پيش ساز هاي گلبول هاي قرمز منشا گرفته و در گردش خون يافت مي شود.اين تست يک انديکاتور حساس و زود هنگام برايتفسير باليني :
 .فقر آهن مي باشد

 مقادير مرجع :
افزايش يافته عبارتند از کم خوني هموليتيک اتوايميون ، اهدا اخير خون ، از دست دادن اخير خون ، کم خوني سلول transferrin تشخيص افتراقي هاي

.داسي و ... اين طيف وسيع ويژگي تست را کاهش مي دهد
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 10 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082947کد بين المللي :Glucose (2 hrs.after lunch)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد تا دو ساعت پس از صرف وعده ناهار ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت يا افت قند دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم،پالسما   ِ نوع نمونه :

الندا۱۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز ماليم يا شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084155کد بين المللي :Total Proteinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Protein Total.serum نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار اخيرا مشکل سوتغذيه داشته است؟ آيا بيمار مشکل کبد، کليه و مغز استخوان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله هپارينه/نمونه ظرف 

از بستن طوالني مدت تورنيکه روي دست جلوگيري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم،پالسماي با هپارين يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد/ هموليز متوسط قابل قبول است معيار رد نمونه :

ارزيابي وضعيت تغذيه اي و به دست آوردن اطالعات مقدماتي در مورد ادمتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082040کد بين المللي :Serum Albuminمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 75  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري کبدي يا کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰لوله ژل دار يا درب قرمز/لوله هپارينه/ لوله درب بنفش/ نمونه ظرف 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



EDTA سرم،پالسماي همراه هپارين يا   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1

الندا400  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد، هموليز متوسط قابل قبول است- نتايج غيرطبيعي معيار رد نمونه :

بررسي وضيعت تغذيه ايتفسير باليني :
معيار عملکرد کليه

بررسي موارد هايپو آلبومينها
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Globulin Serumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد راهنماي جمع آوري نمونه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد نياز هاي همراه نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد   ِ نوع نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  حجم نمونه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  كمترين حجم نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد مدت زمان انجام آزمايش :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد جوابدهي اورژانس :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080054کد بين المللي :A/G ratioمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد راهنماي جمع آوري نمونه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد نياز هاي همراه نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد   ِ نوع نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  حجم نمونه :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد  كمترين حجم نمونه :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد مدت زمان انجام آزمايش :
در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد جوابدهي اورژانس :

در سيستم محاسبه ميشود نمونه ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Lead (Pb)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

اتوميک ابزورپشن  نام روشهاي اندازه گيري :
Pb خون نام هاي مشابه :

روز 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نيازي به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار در مراکز صنعتي در معرض سرب کار ميکند؟ آيا اعتياد به ترياک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
EDTAلوله درب بنفش/خون تام راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه/ گلبول قرمز جداسازي نشود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

خونگيري نامناسب/ نمونه لخته / ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

 درصد۵۰سطح سرب خون جهت تعيين مواجهه اخير با سرب اندازه گيري مي شود. اطفال خطر باالتري براي مسموميت با سرب دارند چراکه ممکن است تا تفسير باليني :
.از سرب دريافت شده از رژيم غذايي را جذب کنند. کاربرد آن در ارزيابي مواجهه اخير با سرب

 مقادير مرجع :
.در مواجهه مزمن ، سطوح خوني با شدت مسموميت رابطه اي ندارد  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت از ورود نمونه به بخش 1 جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10



خونکد بين المللي :Fetal Gender Detection مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
فعال کار نميشود روز و زمان انجام آزمايش 
فعال کار نميشود مدت زمان انجام آزمايش :

فعال کار نميشود جوابدهي اورژانس :
فعال کار نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :.کد بين المللي :Cystine .مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
فعال کار نميشود روز و زمان انجام آزمايش 
فعال کار نميشود مدت زمان انجام آزمايش :

فعال کار نميشود جوابدهي اورژانس :
فعال کار نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :POSTمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082330کد بين المللي :+Ca 2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ca(Ionized) نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نمونه بايد در دماي يخچال ارسال شود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
(  ساعت۶بهتر است بيمار ناشتا باشد(  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل تيروئيدي ( پاراتيروئيد) دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

نمونه بايد در شرايط بيهوازي جمع آوري شود( تماس با هوا باعث کاهش کاذب کلسيم يونيزه ميشود) و بالفاصله درپوش گذاشته شود تا
زمان انجام آزمايش به هيچ وجه در لوله باز نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

تورنيکه استفاده نشود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :



سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ماليم يا شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه5 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080211کد بين المللي :Alpha Feto proteinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک تا دو هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز مراجعه شود۶ هفته و ۲۱ تا ۱۵براي آزمايش کواد مارکر يا تريپل مارکر بين هفته هاي  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله حاوي مايع آمنيون راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم  و مايع آمنيوتيک   ِ نوع نمونه :

الندا 500  حجم نمونه :
الندا300  كمترين حجم نمونه :

۵هموليز ليمپيک ايکتريک- بيماران تحت درمان با دوز باالي بيوتين ( معيار رد نمونه : mg/day<)  ساعت پس از دريافت بيوتين نبايد خونگيري شوند۸تا .

بررسي اختالل تکامل و رشد جنين در زنان باردار در بررسي هپاتيت و سيروز کبدي نيز مورد استفاده قرار مي گيردتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :BHCG-Titrationمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
beta .HCG Titration نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز براي ادرار۲ روز براي سرم و ۷روز  2

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 مراجعه شود۲۱ الي ۱۵جهت کوادمارکر وتريپل مارکر ازهفته  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم و نمونه ادرار   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز وايکتريک و ليپميک معيار رد نمونه :
 جهت تشخيص بارداري و رشد تکامل جنين ,جهت بررسي و تشخيص تومورتخمدان وبيضه درمردانتفسير باليني :

جهت بررسي بارداري خارج رحمي
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Inhibin-A (quad)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Inhibin-A نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است؟  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 مراجعه شود۲۲ تا ۱۴جهت آزمايش کواد و تريپل از هفته  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي ماده هپارين و يا سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم و پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليپميک معيار رد نمونه :

AFP همرا باتفسير باليني :  ,مانيتورينگ بيماران مبتال به تومورهاي سلوا گرانولوزها و تومورتخمدان۱۸و۱۳درشخيص سندرم ترنر و تريزومي 
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0082677کد بين المللي :Unconjugated Estriolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز۶ هفته و ۲۱ تا ۱۵مراجعه بيمار از هفته  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليمپيک ايکتريک معيار رد نمونه :
 مارکر نشان دهنده مرگ جنين است۱۸بررسي تکامل و رشد جنين در زنان باردار و بررسي سندرم داون و تيروزمي تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Graphمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
نمودار روز و زمان انجام آزمايش 
نمودار مدت زمان انجام آزمايش :

نمودار جوابدهي اورژانس :
نمودار مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Colorمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Maternal Alpha Fetoproteinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  هفته۲الي  1

مدت زمان طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0082947کد بين المللي :Glucose (2 hrs.after dinner)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد تا دو ساعت پس از مصرف عصرانه ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟ آيا سابقه افت قند دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083655کد بين المللي :Mercury(Hg)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

الکتروکميلومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۶نهايتا 

ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار به جيوه آلوده شده است؟ آيا در تماس با جيوه يا مواد جيوه دار بوده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
EDTA لوله درب بنفش/ خون تام راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز نشود و در اسرع وقت به بخش تحويل داده شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
Pro BNP تعيين ميزانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
1. .خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ۳.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، ۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، 

کاليبراسيون معتبر
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Multiple of Median for AFPمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Chromogranin - Aمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ELISA  نام روشهاي اندازه گيري :



A کروموگرانين نام هاي مشابه :
-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
-  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
2ml  حجم نمونه :

1ml  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

مارکر تشخيصي مفيد براي نئوپالسم هاي نورواندوکرين شامل کارسينوئيدها، فئوکروموسايتوما، نوروبالستوما، کارسينوم مدولري تيروئيد، بعضي از تومورهايتفسير باليني :
هيپوفيز، تومورهاي جزاير پانکراس- مارکر حساس جهت رديابي باقي مانده تومور يا بيماري عودکننده

 سال۱۵۰ روز تا ۱بازه سني : از 
< 102

 مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 

روز 21 مدت زمان انجام آزمايش :
- جوابدهي اورژانس :

نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0083735کد بين المللي :Zincمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
ZINC serum نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يکماه  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي زينک مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين يا سيترات

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم/ پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز متوسط و شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک شديد

جهت تشخيص کمبود زينکتفسير باليني :
زينک در ادرارجهت تشخيص علت مقادير غير نرمال زينک سرم

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60  مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Calcuim Hydrogen Phosphate.مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

- توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083735کد بين المللي :Serum Copperمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Copper نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي دارد؟ وضعيت متابوليسم بدن بيمار چگونه است؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود/ لوله حاوي هپارين۳۰لوله ژل دار يا درب قرمز،لوله حاوي هپارين،لوله درب بنفش/ نمونه ظرف 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم/ پالسما هپارين يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :



هموليز شديد، ليمپيک بودن، ايکتريک / هموليز متوسط مشکل ندارد معيار رد نمونه :

- جهت پيگيري و نظارت بر بيماران تحت درمان و ارزيابي۲جهت تشخيص بيماري ويلسون و همچنين بررسي وضعيت متابوليسم مس در بدن بکار مي رود  -1تفسير باليني :
ميزان اثر بخشي آن

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082390کد بين المللي :Ceruloplasminمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ceruloplasmin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
( ساعت۱۰ الي ۸بيمار بايد ناشتا باشد( بين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله حاوي هپارينه
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

 اطالعات الزم از بيمار :

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم/ پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تشخيص بيماري ويلسون تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082380کد بين المللي :B-Carotenمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

يکساعت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
چهار ساعت  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مصرف ميوه و سبزي بيمار چقدر است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد-لوله تاريک نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم/نبودن لوله تاريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080145کد بين المللي :Blood Xylose مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
- آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" "  ساعته۲۴سرم ، ادرار    ِ نوع نمونه :

" " ميلي ليتر۱۰ ميلي ليتر ، ادرار ۱سرم   حجم نمونه :
"  كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۵ ميلي ليتر ، ادرار ۰,۵سرم 

حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه2 روز و زمان انجام آزمايش 
روزه2 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم -فريزکد بين المللي :Serotoninمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
-  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

.بايد حداقل از يک هفته قبل قطع شود. بيمار نبايد قبل از آن راديوايزوتوپ دريافت کرده باشد (MAO)داروهاي مهارکننده منوآمين اکسيداز  اطالعات الزم از بيمار :
استفاده از لوله هاي سرد شده و نگهداري بر روي يخ راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد- نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ام ال 4  حجم نمونه :
ام ال 2  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :
.جهت تشخيص سندروم کارسينوئيد استفاده ميشودتفسير باليني :

-  مقادير مرجع :
-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش  شنبه ها۴فقط 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Interpretationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083655کد بين المللي :Hg مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

الکتروکميلومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
جيوه نام هاي مشابه :

يکساعت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۶نهايتا 

ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار در تماس با جيوه يا موادي که جيوه دارند بوده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
EDTA لوله درب بنفش/ خون تام راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

Pro BNP تعيين ميزانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

1. .خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ۳.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، ۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، 
کاليبراسيون معتبر

 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 14 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 2 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Fluid Anti DNAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
(...,CSF,Pleural)مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1



الندا 500  كمترين حجم نمونه :
حجم کم و آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :Lipoprotein (a)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
LPa نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
( ساعت۱۴ الي ۱۲ناشتايي الزم است(  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
به مورد خاصي اشاره نشد راهنماي جمع آوري نمونه :
نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :

پالسما هپارينه ،EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر۲ ميلي ليتر/پالسما:۱سرم:  حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر/پالسما:۰/۵سرم:
.به مورد خاصي اشاره نشده معيار رد نمونه :

a ليپوپروتيينتفسير باليني :
.و بيماري عروق مغز باشد. براي غربالگري عمومي پيشنهاد نمي شود CHD يک عامل خطر براي بيماري عروق کرونر قلب  مقادير مرجع :

1- - خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون۳- عدم شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت ها.۲عدم شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه.  احتياط ها :
منابع باليني :

- توضيح روش كار :
شنبه - سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 1 مدت زمان انجام آزمايش :
- جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون-کد بين المللي :Apolipoprotein A1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
Apolipoprotein A1 نام هاي مشابه :

ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت) بيمار سيگار مصرف نکرده باشد۱۴ الي ۱۲ناشتايي الزم است (  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز و دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي -نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
پالسما هپارينه -EDTA سرم-پالسما   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر0/8  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/4  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ايکتريک-ليپميک معيار رد نمونه :
LCATبيماري تانژير و کمبود APO A مانند فقدان فاميلي HDL در بررسي بيماران با غلظت پايين کلسترل APO A کاوشتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

شنبه - سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Apolipoprotein Bمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
Apolipoprotein B نام هاي مشابه :

ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت) بيمار سيگار مصرف نکرده باشد۱۴ الي ۱۲ناشتايي الزم است ( آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز و دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي- نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
پالسما هپارينه -EDTA سرم- پالسما   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر0/8  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/4  كمترين حجم نمونه :

هموليز- ايکتريک- ليپميک معيار رد نمونه :
.در ارزيابي فاکتورهاي خطر بيماريکرونر قلب وتشخيص آبتاليپوپروتئينمي/هيپوبتاليپوپروتئينمي وهيپرآبتاليپوپروتئينمي ارزشمند استتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
در طي کاتتريزاسيون قلب، ليپوپروتئين هاي پالسما به طور مشخص تغيير مي يابند بنابراين از اندازه گيري آنها به فاصله کوتاه پس از کاتتريزاسيون بايد

.خودداري نمود. رژيم هاي غني از چربي هاي اشباع و کلسترول ممکن است سطوح را افزايش دهد
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه و سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080516کد بين المللي :pyruvate مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Chemical  نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

- آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل قلبي،کبدي، ديابت يا مسموميت به فلزات سنگين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
. جدا شود۲۵۰۰ دقيقه با دور ۱۵نمونه گيري با لوله سرد و سرنگ سرد انجام شود/بعد از چند مرتبه تکان دادن با اسيد به مدت  راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
خون کامل   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر 2  حجم نمونه :

ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز معيار رد نمونه :

گلبول هاي قرمز و در نتيجه کم خوني هموليتيک مزمن غير اسفروسيتي خواهد شد. عاليم و نشانه ATP فقدان اين آنزيم گليکوليتيک ، سبب کاهش سطحتفسير باليني :
هاي بيماري معموال در اوايل کودکي ظاهر شده که عبارتند از کم خوني ، زردي و بزرگي طحال . کاربرد آن در ارزيابي کم خوني هموليتيک مزمن مي

.باشد
 مقادير مرجع :

 ،بعضي از بيماران مبتال به بيماري هموليتيک واريانت فقدان پيروات کيناز، ممکن است در صورتي که آنزيم فقط تحت شرايط اشباع سوبسترا کاوش شود
.شناسايي نشوند

 احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روز 1 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعته 24 جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082140کد بين المللي :Plasma Ammoniaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار قبل از نمونه گيري بايد از کشيدن سيگار خودداري کرده و دست خود را مشت نکند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي  دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
EDTA،لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فورا فريز شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTAپالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز،عدم فريز، عدم ارسال سريع معيار رد نمونه :

 HHH اختالالت سيکل اوره - سندرم - REYE آمونياک در اين موارد افزايش ميابد : بيماري کبدي و عفونت ادراري همراه با استاز و اتساع - سندرمتفسير باليني :
هيپراورنتيمني و هيپرآمونمي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :



روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي هپارين0080517کد بين المللي :Lactateمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
 Lactate نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۳۸درجه سانتيگراد/ پالسما 20

 (عدم حرکت شديد، بستن تونيک يا مشت دست به مدت طوالني، قبل از نمونه گيري از حرکات ورزشي دست (يا هنگام نمونه گيري آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :
جلوگيري شود/ عدم مصرف مانيتول

آيا بيمار دچار مشکل متابوليکي است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

الندا۱۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا100  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز، عدم ارسال سريع معيار رد نمونه :
افت فشارخون وشوک و کاهش پرفيوژنتفسير باليني :

پايش و تشخيص بيماران با الکتيک اسيد وزيس
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

آنزيماتيک توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Strongyloidesمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ELISA  نام روشهاي اندازه گيري :
Strong. Stercoralis نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟ آيا اسهال و يا دل درد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
همانند تهيه سرم براي ساير آزمايش ها راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Serum,PC,PH   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 0.5  حجم نمونه :



ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :
ليپميک شديد– هموليز شديد  معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
پنج شنبه ها روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
روز 8 جوابدهي اورژانس :

روز 15 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Melatoninمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟ آيا اسهال و يا دل درد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Serum Apearanceمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Hb A1c (by Capillaryمشخصات تکميلي آزمايش :
Electrophoresis)

خون0080096کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hemoglobin A1C نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 10  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتا بودن بيمار الزامي است آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت يا قند خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
يا لوله حاوي هپارين EDTA لوله درب بنفش/ خون تام راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
خون هپارينه /EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز شده-هموليز-حجم کم-وجود اگريگيشن در گلبول هاي قرمز معيار رد نمونه :
تشخيص ديابت-ارزيابي ديابت در يک بازه زماني بلند مدت-تشخيص و تعيين بيماران با ريسک باالي ديابتتشخيص ديابت-ارزيابي ديابت در يک بازه زمانيتفسير باليني :

بلند مدت-تشخيص و تعيين بيماران با ريسک باالي ديابت
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرمکد بين المللي :Anti Soluble Liver abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082607کد بين المللي :Vitamin B12مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Vitamin B12 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نبايد اخيرا راديو ايزوتوپ دريافت کرده باشد/ ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

تزريق کرده است؟ b12 آيا بيمار مولتي ويتامين مصرف ميکند؟ آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله هپارينه

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد در محيط تاريک باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم/ پالسما هپارينه/ پالسما   ِ نوع نمونه :

الندا۲۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
B12 بررسي علت انمي ماکروسيتيک و کمبود ويتامينتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :



منابع باليني :
کالري متري/ الکتروکميلومينومتري/ راديو ايمونو اسي توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084746کد بين المللي :Folic Acidمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Folate نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه/ پالسما فريز نشود1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي سيترات، لوله حاوي هپارين

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد در لوله تاريک باشد- نمونه هايي که پالسماي هپارينه هستن فريز نشود نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم تاريکي محيط معيار رد نمونه :

ذخيره اسيد فوليک در بدنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Vitamin Eمشخصات تکميلي آزمايش :

HPLC  نام روشهاي اندازه گيري :
آلفاتوکوفرول نام هاي مشابه :

در لوله تاريک يک ساعت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت قبل هم الکل مصرف نکرده باشد۲۴ ساعت ناشتا باشد و ۱۲بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله حاوي هپارينه

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد در لوله تاريک باشد نياز هاي همراه نمونه :



سرم/ پالسماي هپارينه   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1

الندا 500  كمترين حجم نمونه :
هموليز، عدم تاريکي محيط معيار رد نمونه :

هنگامي که بيماري هموليتيک در يک نوزاد پره ماچور اتفاق مي افتد ، ارزيابي بيماري E يک آنتي اکسيدانت است. در ارزيابي فقدان ويتامين E ويتامينتفسير باليني :
.عصبي عضالني در اطفال و بزرگسالي که بيماري مزمن صفراوي يا کلستاز مزمن دارند

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
کروماتوگرافي مايع با کارايي باال توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0کد بين المللي :vit. D3 (HPLC) (OH)25مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
25OH Vitamin D3 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است ELISA با روش /ECL ساعت سرم با روش 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز سرم با روش5  ECL/ با روش ELISA 2 هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

به مدت طوالني تر ELISA با روش /ECL  ماه براي پالسما با روش۳مدت زمان طوالني تر سرم  و  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آيا بيمار داروي ويتامين دي مصرف کرده يا ويتامين دي تزريق کرده است؟ آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارينه
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

 اطالعات الزم از بيمار :

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
و هپارينه( با روش االيزا)،/// با دستگاه وايداس نمونه سرم و پالسما هپارينهEDTA سرم، پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

در پيشگيري از پوکي استخوان D بررسي نقش ويتامينتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
روز پس از انجام تست 7 جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Total Bile Acidمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :Urea Breath Test (C14)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urea Breath Test (C14) نام هاي مشابه :

هفته 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غيرقابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۶ ساعت اخير آنتي اسيد/ ۲۴ هفته اخير امپرازول/ در ۲عدم مصرف يکماه اخير ترکيبات بيسوت/  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل زخم معده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : UBTکيسه

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
بازدم بيمار   ِ نوع نمونه :

به اندازه يک بادکنک باد شده  حجم نمونه :
ندارد  كمترين حجم نمونه :

 روز/کم بودن باد بادکنک / ناشتا نبودن بيمار۷ ساعت /عدو مصرف آنتي بيوتيک ۴عدم اشتايي کمتر از معيار رد نمونه :

دقيقه انجام مي شود۱۰تشخيص باکتري عامل زخم معده يا سنجش رند درمان درمبتاليان به اين باکتري وخيلي دقيق درمدت تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

۱۴با کربن  توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080125کد بين المللي :Sweat testمشخصات تکميلي آزمايش :

دستگاهي  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
Sweet   ِ نوع نمونه :

400mg  حجم نمونه :
200mg  كمترين حجم نمونه :

معيار رد نمونه ندارد معيار رد نمونه :
اندازه گيري ميزان کلر و سديم در عرق بيمارانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
1. . خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ۳. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، ۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، 

کاليبراسيون معتبر
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 1 جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

نوع نمونه :کد بين المللي :Cl    .مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :UIBCمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت و صبح گرفت شود ( به علت تاثيرات ريتم شبانه روزي آهن واينکه سطح =آهن در عصر پايين تر۱۲نمونه بايد در حالت ناشتا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 ( .است
آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله ژلدار درب قرمز/ لوله هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سرم/ پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1

الندا 100  كمترين حجم نمونه :
نتايج غيرطبيعي معيار رد نمونه :

پايين - درصد اشباع جهت تخمين ذخاير آهن و کم خوني فقر آهن مفيدتر از آهن MCV تشخيص افتراقي کم خوني به خصوص همراه با هيپوکرومي وياتفسير باليني :
سرم - ارزيابي تاالسمي و کم خوني سيدروبالستيک و ارزيابي هموکروماتوز

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

رجوع شود به دستورالعملکد بين المللي :Arylsulphatase Aمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Chemical  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبد، پانکراس يا کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
EDTA لوله درب بنفش/ خون تام راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :



سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

.حجم کم ، هموليز"لخته ، ضد انعقاد نامناسب" معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه -  صبح و عصر روز و زمان انجام آزمايش 
ساعته 48 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعته 72 جوابدهي اورژانس :
.پس از گزارش جواب نمونه دور ريخته مي شود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080565کد بين المللي :Homocysteineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Homocysteine نام هاي مشابه :

روز4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
چندين هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

چندين ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
( ساعت۱۲ لي ۱۰بيمار بايد ناشتا باشد(  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

دارد؟ B12 آيا بيمار سابقه مشکل قلبي دارد؟ آيا مصرف ويتامين  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده هپارينه /EDTA لوله درب قرمز يا ژلدار براي سرم و لوله درب دار بنفش خون تام براي پالسماي راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
يا هپارينه EDTA سرم يا پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم/ ليپميک معيار رد نمونه :

بررسي و تشخيص بيماري قلبي و عروقيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه و سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Liver cytosole 1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
فعال کار نميشود روز و زمان انجام آزمايش 
فعال کار نميشود مدت زمان انجام آزمايش :

فعال کار نميشود جوابدهي اورژانس :
فعال کار نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080515کد بين المللي :Adenosine deaminase- serumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Enzymatic  نام روشهاي اندازه گيري :
Adenosine deaminase- serum نام هاي مشابه :

ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار عفونت هاي مکرر يا مشکل رشد دارد؟ آيا خون تزريق کرده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله درب بنفش

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
دار EDTA سرم/ پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۶۰۰سي سي و  1
الندا 600  كمترين حجم نمونه :

حجم کم ، هموليز"/ نمونه فريز نباشد" معيار رد نمونه :

در تکثير و تمايز لنفوسيتها در ADA به نظر مي رسد.( ADA2,ADA1+cp,ADA1)توزيع بافتي وسيعي داشته و حداقل بصورت سه ايزوفرم وجود دارد ،ADAتفسير باليني :
پلورال افيوژن ،(CSF)مايعات بدن به عنوان نشانگر غير مستقيمي براي تشخيص مننژيت سلي ADA پاسخ ايمني نقش داشته باشد.از فعايت باالي

.در موارد سل بيشتر از کارسينوماتوز است ADA سلي،پريکارديت سلي و پريتونيت سلي استفاده مي شود. مقادير
 مقادير مرجع :

مايع پلور براي تشخيص و تصميم گيري درماني ناکافي به نظر ADA مايع پلور گزارش شده است.بنابراين بررسيADA موارد متعددي از منفي کاذب سطوح
.مي رسد

 احتياط ها :

منابع باليني :
اسپکتروفتومتري/ کينتيک توضيح روش كار :

روزهاي زوج - صبح روز و زمان انجام آزمايش 
ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعته 72 جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080515کد بين المللي :ADA Fluidمشخصات تکميلي آزمايش :

Enzymatic  نام روشهاي اندازه گيري :
Adenosine Deaminase نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار عفونت هاي مکرر يا مشکل رشد داشته است؟ آيا تزريق خون انجام داده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
(...،CSF،مايعات بدن( مايع پلور راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۶۰۰سي سي و  1
الندا600  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلوده شدن نمونه معيار رد نمونه :
در تکثير و تمايز لنفوسيتها در ADA به نظر مي رسد.( ADA2,ADA1+cp,ADA1)توزيع بافتي وسيعي داشته و حداقل بصورت سه ايزوفرم وجود دارد ،ADAتفسير باليني :

پلورال افيوژن ،(CSF)مايعات بدن به عنوان نشانگر غير مستقيمي براي تشخيص مننژيت سلي ADA پاسخ ايمني نقش داشته باشد.از فعايت باالي
.در موارد سل بيشتر از کارسينوماتوز است ADA سلي،پريکارديت سلي و پريتونيت سلي استفاده مي شود. مقادير

 مقادير مرجع :
مايع پلور براي تشخيص و تصميم گيري درماني ناکافي به نظر ADA مايع پلور گزارش شده است.بنابراين بررسيADA موارد متعددي از منفي کاذب سطوح

.مي رسد
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج - صبح روز و زمان انجام آزمايش 
ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعته 72 جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Angiotensin Convertingمشخصات تکميلي آزمايش :
Enzyme

سرم0082164کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Angiotensin Converting Enzyme نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ACE ناشتايي نياز ندارد/ عدم مصرف داروهاي مهار کننده ي آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ريوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ لوله حاوي ماده هپارينه

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

اگر بيمار داروي استروئيدي مصرف ميکند يادداشت شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

 هموليز ماليم وشديد - ايکتيريک ماليم و شديد معيار رد نمونه :
ليمپيک شديد



بررسي بيماران مظنون به سارکوتيروزتفسير باليني :
باعث کاهش کاذب جواب خواهد شد ACE استفاده از داروهاي ضد حساسيت محدود کننده

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0082164کد بين المللي :CSF ACEمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
ACE-CSF نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نيازي  به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ريوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF نمونه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

حجم کم و يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه1 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084295کد بين المللي :Sodium After Dمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084132کد بين المللي :Potassium After Dمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0823101کد بين المللي :Calcium After Dمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083020کد بين المللي :Hb Electrophoresisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hemoglobin Electrophoresis نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  هفته۱درجه سانتيگراد/  2-8

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي و به پرهيز دارويي و غذايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار تاالسمي است؟  اطالعات الزم از بيمار :
EDTA لوله درب بنفش خون تام راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
(CBC) خون تام   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

کم بودن نمونه و کهنه بودن آن / فريز بودن/ ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

درتشخيص تاالسمي و انواع آنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه، ذوشنبه، چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خونکد بين المللي :Hb Aمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080082کد بين المللي :Hb A2مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0830301کد بين المللي :Hb Fمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :PTH 1/84مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :



هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
چهارشنبه ها روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Acetaminephone Quantitativeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروهاي شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه/ دماي نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082664کد بين المللي :Protein Electrophoresisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سرم   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1

الندا 500  كمترين حجم نمونه :
هموليز، ايکتريک، ليپميک/ پروتئين توتال کم باشد بقدري که نتوان اندازه گيري کرد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Proline 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 4 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم و سي اس افکد بين المللي :Protein Electrophoresis(OCB)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF لوله درب قرمز، مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF سرم و   ِ نوع نمونه :

 2ml : CSF /  : ۲سرم ml  حجم نمونه :
 1ml : CSF /  : ۱سرم ml  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
 .مايع مغزي - نخاعي به طور مداوم در حال توليد و گردش در اطراف مغز و نخاع است و پس از آن جذب سيستم گردش خون مي شودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Protein Electrophoresisمشخصات تکميلي آزمايش :
(Random)

ادرار-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف بدون ماده نگدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

پروتئين توتال به قدري کم باشد که نتوان اندازه گيري کرد يا نتوان يک الگوي الکتروفورزي قابل استفاده ارايه کرد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم و سي اس افکد بين المللي :OCB +IgG Index مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

(CSF روز( سرم و مايع 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(CSF روز( سرم و مايع 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

(CSF ماه( سرم و مايع 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سيستم ايمني بدن دارد؟ آيا سابقه بيماري ام اس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF لوله درب قرمز و لوله حاوي مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار حتما روي لوله ها قيد شده باشد نياز هاي همراه نمونه :
CSF سرم و مايع   ِ نوع نمونه :

(CSF سي سي ( سرم و مايع 2  حجم نمونه :
(CSF سي سي ( سرم و مايع 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، ليپميک شديد، ايکتريک شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082664کد بين المللي :Urine Protein Electrophoresisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Protein Electrophoresis نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 5 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه يا مشکل کبدي دارد يا خير؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس ازجمع آوري نمونه به بخش مورد نظر تحويل داده شود مقدارپروتئن توتال الزم است راهنماي جمع آوري نمونه :

بدون نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته بدون نگهدارنده براي حفظ پروتئين ها۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و 1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

کم بودن نمونه معيار رد نمونه :
پايش بيماران با منوکلونال گاموپاتيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز در هفته 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0826641کد بين المللي :Urine Electrophoresisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Fasting Urine Sugarمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Sugar(30 min)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Sugar(60 min)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Sugar(90 min)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Sugar(120 min)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Sugar(180 min)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرار0082951کد بين المللي :Urine G.T.Tمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Tetanus Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

0.6ml  حجم نمونه :
0.3ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
موجود درخون Tetanus اندازه گيري آنتي باديتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
1. .عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه،  ،

خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر .3
 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

دوشنبه ها روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

 Dermatophagoidsمشخصات تکميلي آزمايش :
pteronyssinus

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Dermatophagoids farinaeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Alderمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Birchمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hazelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Grass-mixمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Rye pollensمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Mugwort pollensمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Plantainمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080162کد بين المللي :Digoxinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Degitoxin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۲سرم و پالسماي جدا شده :   / Clot ساعت : سرم جدا نشده از 24

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز قبل از۷ ساعت پس از آخرين دوز مصرف دارو و در غير اين صورت ترجيحا عدم مصرف نئومايسين اسپيرونوالکتون و ۸تا  6 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آزمايش
آيا بيمار مشکل قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز- لوله درب بنفش- لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

(EDAT سرم يا پالسماي (ليتيوم هپارين   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1

الندا 300  كمترين حجم نمونه :
هموليز ليمپيک ايکتريک شديد معيار رد نمونه :

Degitoxin تعيين سطح داروتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
1 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Cyclosporineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از دوزهاي وريدي يا بالفاصله قبل از دوز بعدي۱۲ ساعت پس از دوزهاي خوراکي-۱۸-۱۲معموال  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو انجام داده است يا مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :



سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :
بعنوان سرکوبگر ايمني به خصوص پس از پيوند عضو استفاده مي شود. کاربرد آن در مونيتورکردن سطح خون در سرکوب ايمني براي دريافت کنندگانتفسير باليني :

و کليه استفاده مي شود.محدوده درماني باريکي دارد BM ،پيوند عضو. از اين دارو به طور گسترده اي براي کنترل پس زدن پيوند به خصوص در کبد، قلب
.و مسموميت هاي جدي رخ مي دهد

 مقادير مرجع :
.نتايج وابسته به روش انجام تست دارد. محدوده هاي درماني به خوبي تعيين نشده اند  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Cyclosporine ( 2 hrs. after drugمشخصات تکميلي آزمايش :
)

خونکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از مصرف آخرين دوز2 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : .

آيا بيمار پيوند عضو انجام داده يا مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن پنل شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Fructosamineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در دماي يخچالي ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080156کد بين المللي :Carbamazepinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
معموال قبل از مصرف آخرين دوز مصرفي اندازه گيري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
جزء داروهاي ضدتشنج خط اول درمان براي تشنج هاي جنراليزه و پارشيال مي باشد. همچنين از اين دارو براي درمان درد نوروژنتيک در نورآلرژي ديابتيتفسير باليني :

.استفاده مي گردد. کاربرد آن در پايش ظرفيت بيمار، کارايي يا سميت احتمالي
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080156کد بين المللي :Clonazepamمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 4 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080156کد بين المللي :Lamotriginمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، نمونه دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0080156کد بين المللي :Phenobarbitalمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

فنوباربيتال در تشنج هاي تونيک - کلونيک و پارشيال تجويز مي شود ولي در تشنج هاي ناشي از تب در اطفال و درمان هيپربيلي روبيني نوزادان هم از آنتفسير باليني :
و سميت احتمالي مي باشد efficacy ، استفاده مي شود. کاربرد آن در مونيتور بيماران از جهت ظرفيت

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0080156کد بين المللي :Phenytoinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
.قبل از آزمايش استفاده نشود salicylates از آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :



سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0080156کد بين المللي :Primidoneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0080156کد بين المللي :Valproate Naمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي ::Sirolimusمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو داشته است؟کليه  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Tacrolimusمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

مهار کننده و القا کننده تجويز ، CYP3A4 پايش غلظت کل تاکروليموس خون در طي درمان جهت جلوگيري از رد پيوند بخصوص به افرادي که سوبسترايتفسير باليني :
.مي گردد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sirolimus through Level(MEIA)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Sirolimus throughمشخصات تکميلي آزمايش :
Level(Converted to LC)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتاييي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دقيقه 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Fetal Fibronectinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 نمونه گيري شوند-غشاهاي آمنيوتيک بايد دست نخورده باشد و ديالتاسيون۳۴-۲۴بيمار با عالئم زايمان زودرس در هفته هاي بارداري  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

دهانه رحم و خونريزي متوسط يا واضح واژينال داشته باشد cerclage دهانه رحم بايد حداقل باشد-بيمار نبايد
آيا بيمار مشکل سقط جنين داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :

نمونه واژينال در ظرف مخصوص مايع واژينال گرفته شود راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

vaginal vault ترشحات سرويکوواژينال-سواپ از   ِ نوع نمونه :
سي سي 3  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
آلودگي نمونه، عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :

تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 HE4 (Human Epididymialمشخصات تکميلي آزمايش :
protein 4)

سرم-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Human Epididymial protein 4 نام هاي مشابه :

ساعت5    درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از آخرين دوز دريافتي خونگيري نشوند۸ ميلي گرم در روز تا ۵بيماران دريافت کننده بيوتين با دوز باالتراز  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : .

آيا بيمار دوران قاعدگي نامنظم دارد؟ آيا سابقه سرطان تخمدان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
جهت مونيتريک عدد يا پيشرفت سرطان سلول هاي پوشش تخمدانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PARTUS TEST (ph IGFBP-1)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت داخل ويال مخصوص کيت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت بعداز داروها و محلولهاي ضدعفوني کننده واژن ، نمونه گيري انجام نشود۶تا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : .

آيا بيمار مشکل زايمان زودرس داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :



استفاده از سواپي غير از سواپ کيت ممنوع است- نوک سواپ به هيچ وجه باچيزي تماس پيدانکند-سواپ بيشترازنصف (حدودا
ثانيه بچرخانيد۳۰ثانيه)داخل ويال مخصوص کرده،بمدت۳۰ثانيه مکث سواپ را(ظرف ۳۰سانتيمتر)واردواژن نشود- پس از5-7 -

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ترشحات واژن   ِ نوع نمونه :

يک سواپ  حجم نمونه :
يک سواپ مناسب  كمترين حجم نمونه :

آلودگي به خون بطورمشخص معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام کار اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Alpha Fodrinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 6 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Colectionمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sirolimus ( 2 hrs. after drug )مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

دو ساعت پس از مصرف دارو نمونه گيري شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080156کد بين المللي :Topiramat Levelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Tacrolimus ( 2 hrs. after drug )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

دو ساعت پس از مصرف دارو نمونه گيري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cat(ephitelia/hair)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Horse (ephitelia/hair)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Dog (ephitelia/hair)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Alternaria alternataمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Egg white(albumen)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Milk (padteurised) مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Peanutمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Blood Amino Acidمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۶ الي ۳بيمار بين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري هاي متابوليک دارد؟ آيا پدر و مادر نسبت فاميلي دارند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، فريز نبودن نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 2 جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Amino Acidمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۶ الي ۳بيمار بين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار تازه باشد راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، نمونه آلوده معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Sugar Chromatographyمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۶ الي ۳بيمار بين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار رندوم راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و مشخصات بيمار حتما روي ظرف قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080024کد بين المللي :Phenylketonuriaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Phenylketonuria نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک هفته  به همراه رطوبت گير  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز پس از تولد نمونه گرفته شود۳ ساعت--- پاشنه پاي نوزاد با آب وصابون شستشو داده شود - حد اکثر ۷۲ تا ۲۴سن نوزاد   آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
  ساعت خشک۳سطح لکه خون بادست تماس پيدانکند کاغذ صافي به طورافقي و دورازنورخورشيد دردماي اتاق به مدت 

شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
gather card خون تام برروي کاغذ صافي   ِ نوع نمونه :



۵به اندازه يک دايره ياقطر mm  حجم نمونه :
دايره بايد کامل با قطره ي خون پر شود  كمترين حجم نمونه :

نمونه خون قطر دايره رانپوشانده باشد معيار رد نمونه :
براي تشخيص فنيل کتونوريا که يک اختالل متابوليک ارثي استتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083864کد بين المللي :Mucopolysaccharidesمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيوند عضو داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : .فريز دفريز نشود

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعت۲۴ادرار رندوم -ادرار 

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، نمونه آلوده معيار رد نمونه :

افزايش دفع ادراري موکوپلي ساکاريد ها (سولفات هاي درماتان و يا هپاران) در بيماري ذخيره اي ليزوزومي اتفاق مي افتد. غربالگري از نظر وجودتفسير باليني :
.موکوپلي ساکاريدوز

 مقادير مرجع :
 احتياط ها : . درصد نتيجه مثبت کاذب يا منفي کاذب همراه باشند۳۰-۲۰نمونه هاي راندوم ممکن است با 

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوح روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Reducing Substanceمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Reducing Substance نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد بايد سريعا روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
سرم قندي تزريق نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قند خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

م ل 5  حجم نمونه :
م ل 3  كمترين حجم نمونه :

الودگي با مدفوع-تزريق سرم قندي معيار رد نمونه :

تشخيص باال رفتن سطح  گاالکتوزوري خون و دفع آن در ادرارتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Phenylalanineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

HPLC  نام روشهاي اندازه گيري :
PKU غربالگري هيپرفنيل آالنينمي/ تست غربالگري فنيل آالنين خون/تست فنيل کتونوري/تست نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از مصرف غذا۴ناشتا يا حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟- سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

2ml  حجم نمونه :
1ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
.مونيتور درمان با رژيم محدود شده از نظر فنيل آالنين کاربرد دارد ، PKU در ارزيابي بيماران برايتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
.از آنجايي که حتي بعد از روز سوم زندگي، فنيل آالنين خون ممکن است افزايش پيدا نکند در نتيجه مواردي از دست خواهند رفت  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش  شنبه۴شنبه - دوشنبه - 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴الي  10



پالسماي سي بي سيکد بين المللي :Tyrosineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

HPLC  نام روشهاي اندازه گيري :
Tyrosine نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
.چند روز قبل استفاده نشود ،glucagon، vitamin C ناشتايي، از داروهاي آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

2ml  حجم نمونه :
1ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
.کاربرد آن در غربالگري نوزادان استتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082615کد بين المللي :Urine cystine 24hrمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار داروي پني سيالمين مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
اضافه شود HCL  ساعته/ ماده نگهدارنده۲۴ظرف ادرار  راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه دفريز نشود /HCL ماده نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، بدون ماده نگهدارنده يا ماده نگهدارنده نامناسب/ نمونه گيري نامناسب، مصرف پني سيالمين معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
يکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082615کد بين المللي :Urine Homocysteineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Ensyme Colorimetry  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  3"  c ،  ۲۰سه ماه در - c  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c  ۲۰يا - c  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار  ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" (درار رندوم ( ترجيحاً صبحگاهي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲۰ادرار 
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱۰ادرار 

"حجم کم ، ليپميک ، هموليز" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 72 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084100کد بين المللي :Phosphorus After Dمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0083735کد بين المللي :Magnesium After Dمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :I.U.Iمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

دقيقه 30  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ناباروري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



Semen نمونه راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Semen نمونه   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

عدم تحويل سريع نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Carrotمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Wheat-flourمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Soya beansمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرمکد بين المللي :Levetiracetam مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟ آيا ضعف يا سردرد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Urate Randomمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :
سي سي  5  حجم نمونه :

سي سي 3  كمترين حجم نمونه :
حجم کم،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Tramadolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي مخدر يا شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه دفريز نشود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0کد بين المللي :.Urine Volume 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه سريعا فريز شود تا زمان انجام کار نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد/مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار استفاده نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :
نمونه بايد تا زمان انجام کار فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :

پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد/ نمونه هاي حاوي لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti DGP IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti DGP IgAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :NMO CSFمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل چشم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و   1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 15 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



 Myelin Oligodendrocyteمشخصات تکميلي آزمايش :
Glycoprotein

سرم -فريزکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Neorunal Ab Panel 2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Glutamate receptor(Typeمشخصات تکميلي آزمايش :
NMDA)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Glutamate receptor ( AMPARمشخصات تکميلي آزمايش :
1&2 )

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080511کد بين المللي :Urine Copper (Random)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080511کد بين المللي :.Urine Copper 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 14  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(روز ( ترجيحا 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



HCL  ساعته با نگهدارنده ي۲۴ظرف ادرار  راهنماي جمع آوري نمونه :
نياز هاي همراه نمونه : هفته کار شود نياز به نگهدارنده ندارد۲در صورتيکه در کمتر از  ،HCL ماده نگهدارنده

  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
عدم وجود ماده نگهدارنده معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Ceruloplasmin ( Randomمشخصات تکميلي آزمايش :
)

ادرار0082390کد بين المللي : نوع نمونه :

Roche  نام روشهاي اندازه گيري :
Copper Oxidase - Ferroxidase - نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰براي مدت طوالني تردر - c  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري ويلسون دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر 1   حجم نمونه :

ميلي ليتر 0.5   كمترين حجم نمونه :
"حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک" معيار رد نمونه :

و پروتئين متصل شونده به مس مي باشد که در کبد ساخته مي شود.در بيماري (acute phase reactant)سرولوپالسمين يک واکنش دهنده فاز حادتفسير باليني :
يا دژينراسيون هپاتولنتيکوالر که يک بيماري اتوزومال مفلوب است،کاهش ساخت سرولوپالسمين سبب رسوب بيش از حد مس در (Wilson disease)ويلسون

کبد،مغز،قرنيه،کليه و اعضاء ديگر ميگردد.تشخيص اين بيماري بر اساس کاهش سرولوپالسمين خون،کاهش مس خون،افزايش مس ادرار به همراه تستهاي
مختل کبدي صورت ميپذيرد.با توجه به اينکه سرولوپالسمين يک واکنش دهنده فاز حاد است،چندين نمونه بايد سنجيده شود. تشخيص بيماري ويلسون نياز به
بررسي کامل شرح حال،يافته هاي فيزيکي،آزمايشات متعدد و بررسي سابقه فاميلي دارد. تستهاي اضافه ديگر براي تشخيص بيماري ويلسون شامل سطح سرمي و

.ادرار مس و ميزان مس در بيوپسي کبد است
و نيز در موارد مسموميت با OCP مقادير باالي سرولوپالسمين سرم در بسياري از بدخيمي ها و بيماريهاي التهابي و نيز در حاملگي،در موارد مصرف استروژن و

.مس نيز مشاهده مي گردد
 مقادير مرجع :

.در کودکان يک آزمايش سرولوپالسمين طبيعي سرم يا پالسما بيماري ويلسون را رد نميکند و بايد سطح مس سرم و کبد نيز سنجيده شود  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 48 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرار0082390کد بين المللي :.Urine Ceruloplasmin 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Roche  نام روشهاي اندازه گيري :
Copper Oxidase - Ferroxidase - نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰براي مدت طوالني تردر - c?"  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري ويلسون دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود راهنماي جمع آوري نمونه :

Boric Acid نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

ميلي ليتر 1   حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5   كمترين حجم نمونه :

"حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک" معيار رد نمونه :

و پروتئين متصل شونده به مس مي باشد که در کبد ساخته مي شود.در بيماري (acute phase reactant)سرولوپالسمين يک واکنش دهنده فاز حادتفسير باليني :
يا دژينراسيون هپاتولنتيکوالر که يک بيماري اتوزومال مفلوب است،کاهش ساخت سرولوپالسمين سبب رسوب بيش از حد مس در (Wilson disease)ويلسون

کبد،مغز،قرنيه،کليه و اعضاء ديگر ميگردد.تشخيص اين بيماري بر اساس کاهش سرولوپالسمين خون،کاهش مس خون،افزايش مس ادرار به همراه تستهاي
مختل کبدي صورت ميپذيرد.با توجه به اينکه سرولوپالسمين يک واکنش دهنده فاز حاد است،چندين نمونه بايد سنجيده شود. تشخيص بيماري ويلسون نياز به
بررسي کامل شرح حال،يافته هاي فيزيکي،آزمايشات متعدد و بررسي سابقه فاميلي دارد. تستهاي اضافه ديگر براي تشخيص بيماري ويلسون شامل سطح سرمي و

.ادرار مس و ميزان مس در بيوپسي کبد است
و نيز در موارد مسموميت با OCP مقادير باالي سرولوپالسمين سرم در بسياري از بدخيمي ها و بيماريهاي التهابي و نيز در حاملگي،در موارد مصرف استروژن و

مس نيز مشاهده مي گردد
 مقادير مرجع :

.در کودکان يک آزمايش سرولوپالسمين طبيعي سرم يا پالسما بيماري ويلسون را رد نميکند و بايد سطح مس سرم و کبد نيز سنجيده شود  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 48 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Gabarb 1&2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084295کد بين المللي :.Urine Na 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
sodium urine 24 hrs نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(روز( ترجيحا 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟ آيا بيمار تعادل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ترجيحا بدون نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

HCL 6NL ماده نگهدارنده بوريک اسيد يا نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
جهت بررسي تعادل اسيد وباز،تعادل اب و کم ابيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CASPR 2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084132کد بين المللي :.Urine K 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Potassium urine 24 hrs نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(روز ( ترجيحا 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ترجيحا بدون ماده نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

Boric acid يا HCL6NL ماده نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا500  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
جهت تعيين علت افزايش يا کاهش پتاسيم خونتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Myelin Oligodendrocyteمشخصات تکميلي آزمايش :
Glycoprotein(CSF)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 30  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
csf نمونه مايعات بدن مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه به همراه نام و مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 40 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082310کد بين المللي :.Urine Chloride 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

photometeric  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۲۵ تا ۱۵روز در  1"  c?  ۸ -۲ روز در ۷يا  c? ،  ۲۰سه ماه در - c? "  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ِآيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟ آيا بيمار حالت تهوع دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
رBoric acid  گرم۱۵ تا ۱۰از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد . ماده نگهدارنده:  راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" ساعته۲۴ادرار    ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۶ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۲۰ادرار 

 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۳ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۱۰ادرار
حجم کم،نداشتن نگهدارنده معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 1 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
- جوابدهي اورژانس :



" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Total Lipidمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

يک روز  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سه ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
( ساعت۱۲ الي ۱۰بيمار بايد ناشتا باشد (  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل چربي خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم، ايکتريک، ليپميک شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0823101کد بين المللي :.Urine Ca 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
اضافه شود HCL 6NL ماده نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

نگهدارنده ميخواهد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

نداشتن نگهدارنده معيار رد نمونه :

بررسي خطر سنگهاي کليوي فسفات کلسيم و اگزاالت کلسيمتفسير باليني :
(Osteo porosis & osteomalasia)بررسي بيماريهاي استخوان از جمله پوکي استخوان و نرمي استخوان



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti-Cerebellumمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084100کد بين المللي :Urine Phos 24 hمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
phosphorus urin 24 hr نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(ماه ( در صورتيکه اسيد اضافه شده باشد 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
HCL 6NL ماده نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

تنظيم شود PH<3 نمونه ادرار در محدوده نياز هاي همراه نمونه :



  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
بدون ماده نگهدارنده باشد معيار رد نمونه :

بررسي وضيعت کمبود يا افزايش فسفروبررسي بيماران با سنگ کليوي و مجاري ادرارتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Human Placenta Growhمشخصات تکميلي آزمايش :
Hormon

سرمکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل رشد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم،ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083735کد بين المللي :Urine Mg.24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Mg.Urine. 24 . نام هاي مشابه :

روز3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي منيزيم مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
HCL 6NL نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

تنظيم شود PH 1 نمونه ادرار در محدوده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه،بدون ماده نگهدارنده معيار رد نمونه :

بررسي علت غير نرمال بودن منيزيم سرمتفسير باليني :
بررسي کافي بودن ميزان دريافت منيزيم غير الي

بررسي ميزان خط تشکيل سنگاي کليوي
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Microalbumin ( Randomمشخصات تکميلي آزمايش :
)

ادرارکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Micro Albumin(Random) نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ديابتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف بدون نگهدارنده يخچالي

از فريز و اب شدن متوالي نمونه خودداري شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم بدون ماده نگهدارنده   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
شخيص زود هنگام نفروپاتي در بيماران ديابتيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرارکد بين المللي :Urine Micro Albumin 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Micro Albumin 24 hrs نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا در حين جمع اوري نمونه در جاي خنک نگهداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ماده نگهدارنده بوريک اسيد زده شود/ براي ادرار رندوم نگهدارنده نياز نيست/ در موارديکه اين آزمايش با نمونه داخل آزمايشگاهي باشد/

نياز به نگهدارنده ندارد
بوريک اسيد، قابل قبول است

 ساعت پس از جمع اوري نمونه انرا در يخچال نگهداري شود،از فريز و ذوب کردن مکرر جلوگيري شود۴تا 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ماده نگهدارنده بوريک اسيد زده شود/ براي ادرار رندوم نگهدارنده نياز نيست/ در موارديکه اين آزمايش با نمونه داخل آزمايشگاهي باشد نياز به
نگهدارنده ندارد

بوريک اسيد، قابل قبول است
 ساعت پس از جمع اوري نمونه انرا در يخچال نگهداري شود،از فريز و ذوب کردن مکرر جلوگيري شود۴ترج?حا تا 

نياز هاي همراه نمونه :

  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
حجم ناکافي معيار رد نمونه :

تشخيص زود هنگام نفروپاتي در بيماران ديابتيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084315کد بين المللي :Specific Gravity(Random)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Specific Gravity(Random) نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :
وزن مخصوص ادرار با ميزان ترکيباتي که در ادرار وجود دارد نسبت مستقيم دارد و مي تواند به تشخيص پزشک کمک کندتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084155کد بين المللي :Urine Protein ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف جمع آوري نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، خوني بودن نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084155کد بين المللي :Urine Protein 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
 Protein Urine 24 hrs نام هاي مشابه :

 روز۷ ساعته:۲۴ادرار 
 روز۷ ساعته:۱۲ادرار 

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۷ ساعته:۲۴ و ۱۲ادرار 



 روز۱۴ ساعته:۲۴ و ۱۲ادرار 
CSF: 180روز

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

در حين جمع اوري نمونه در جاي خنک نگهداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 ساعته:بدون نگهدارنده در يخچال ترجيحا نگهداري شود۲۴ادرار 

دماي محيط،فريز ،بوريک اسيد، همچنين قابل قبول است
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
 ساعته۱۲ ساعته و ۲۴ادرار بدون نگهدارنده :

CSF
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

مايعات بدن :هموليز شديد معيار رد نمونه :
(هموليز متوسط (قابل قبول

جهت بررسي اسيب هاي کليوي يا پيشگري در بيماري هاي خاص مثل ديابت با مزهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراتهکد بين المللي :VWF Activityمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 20 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست نمونه دفريز شده است 4 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار-کد بين المللي :.Urine Urea 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Urea 24 hrs. نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

بدون ماده نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه، اضافه نکردن ماده نگهدارنده معيار رد نمونه :
بررسي تعادل نيتروژن و ميزان دريافت پروتيينتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Andrestandiolمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 60 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 9 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084550کد بين المللي :.Urine Uric Acid 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

(اضافه شده باشد NAOH روز( در صورتيکه ماده 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

ادرار قليايي و در محدوده PH ،نمونه در بخچال نگهداري نشود ،NAOH بدون ماده نگهدارنده بايد در اسرع وقت روي نمونه کار شود، نگهدارنده
 نگه داشته شود۸باالي 

نياز هاي همراه نمونه :

  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه، اضافه نکردن نگهدارنده،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص و بررسي و مديريت بيماران از نظر سنگهاي کليوي بخصوص سنگهايي از جنس اوريک اسيدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti-Hippocampus reactivityمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082565کد بين المللي :.Creatinin Urine 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

(  روز ( با نگهدارنده۳روز ،  2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(  روز ( با نگهدارنده۸روز ،  6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

( ماه ( با نگهدارنده۶روز ،  21 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
. ساعت  پس از جمع اوري  در يخچال نگهداري شود۴بدون نگهدارنده در طول جمع اوري و ظرف

۶نگهدارنده هاي قابل قبول:  mHCL ،بوريک اسيد،Naoh 5%
راهنماي جمع آوري نمونه :

و بدون ماده نگهدارنده هم قابل قبول است Boric Acid يا HCl 6NL ماده نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، ماده نگهدارنده نداشته باشد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082947کد بين المللي :Urine Glucose ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



روز 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه در ظرف تاريک نگهداري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082947کد بين المللي :.Urine Glucose 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته با نگهدارنده بوريک اسيد و استيک اسيد۲۴نمونه ظرف ادرار 

نگهدارنده داشته باشد و در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

نداشتن ماده نگهدارنده، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 20 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرار0082150کد بين المللي :Urine Amylase ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
بيمار بايد نمونه ابتدايي را جمع آوري کرده و نمونه هاي بعدي را جمع آوري کند راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته بدون نگهدارنده۲ادرار 

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082150کد بين المللي :.Urine Amylase 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

photometeric  نام روشهاي اندازه گيري :
گلوکانوهيدروالز سرم D - آلفا-1،4 نام هاي مشابه :
-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه۱روز وسرم ۷ادرار  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

. صبح توصيه مي شود۶ شب تا ۱۰ ساعته،ناشتائي از ساعت ۲۴در مورد نمونه ادرار : قبل از جمع آوري ادرار  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
. ساعته - از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري شود۲۴در مورد جمع آوري نمونه ادرار، مراجعه شود به راهنماي ادرار  راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
 حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۶ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۲۰ادرار 

 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۳ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۱۰ادرار 
"حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک" معيار رد نمونه :



سنجش ميزان سرمي آميالز بعنوان يک روش تشخيصي حساس و مفيد در بيماران مبتال به پانکراتيت حاد است که با درد شکم مراجعه نموده اند. اما آميالزتفسير باليني :
ادرار در پانکراتيت حاد بطور زودرس باال ميرود.سنجش سطح سرمي ليپاز حساسيت و اختصاصيت بهتري نسبت به آميالز دارد و معموالً همراه با آن درخواست

 ساعت اول۲۴% افراد مبتال به پانکراتيت حاد در طي ۸۰مي گردد. بهرحال براي ارزيابي دردهاي شکمي سنجش هر دوي آنها توصيه مي گردد. در حدود 
افزايش آميالز سرم داشته اند. در موارد مسموميت با سموم ارگانوفسفات نيز اندازه گيري ليپاز و آميالز توصيه مي گردد. علل افزايش آنزيم هاي پانکراسي
عبارتند از پانکراتيت حاد، پانکراتيت مزمن،پسودوکسيت پانکراس،آسيت پانکراسي،آبسه پانکراس،نئوپالسمهاي پانکراسي يا مجاور آن ، ضربه به پانکراس و

ماه دوم و سوم ،(CHF)سنگهاي موجود در مجراي مشترک. مقادير پايين آميالز سرم ممکن است در مبتاليان به پانکراتيت مزمن،نارسايي احتقاني قلب
.حاملگي، کانسر دستگاه گوارش ، شکستگي استخوان و پلورزي ديده شود

 مقادير مرجع :
از علل غيرپانکراسي افزايش آميالز : ضايعات التهابي غدد بزاقي(اوريون)،زخم پپتيک پرفوره،انفارکتوس يا انسداد روده،سندرم حلقه آوران، بيماري مجاري

صفراوي، سيروز کبدي،آنوريسم آئورت،پريتونيت،آپانديسيت حاد، ضربه مغزي،سوختگي ها،پس از عمل جراحي،کتواسيدوز ديابتي،کارسينوم خارج پانکراس
خصوصاً مري، ريه و تخمدان. آميالز سرم از طريق ترشح ادراري پاک سازي مي گردد.افزايش آميالز ادراري بمدت طوالني تري نسبت به افزايش سطح

سرمي آن رخ مي دهد.در نارسائي کليوي ممکن است آميالز سرم تا سه برابر حد طبيعي افزايش يابد که فاقد اهميت باليني است، در اين موارد آميالز
ادراري طبيعي يا پايين است.داروهائي که سبب افزايش سطح سرمي آميالز مي گردند :داروهائي که سبب اسپاسم اسفنکتر اودي ميشوند(مثل

کولينرژيکها،بتانيکول،کدئين،فنتانيل،مپريدين،مورفين و پنتازوسين)؛داروهايي که سبب پانکراتيت ميشوند(مانند آمينوساليسيليک
اسيد،آموکساپين،آزاتيوپرين،سايمتدين،کلوزاپين،ديازوکسيد،گلوکوکورتيکوئيدها،مشتقات هيدانتوئين،هيدروکلروتيازيد،ايزونيازيد،مرکاپتوپورين،پني

.سيالمين،)برخي داروها نيز سبب التهاب غده بزاقي پاروتيد و افزايش آميالز ميشوند

 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 1 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Citrate ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرارکد بين المللي :.Urine Citrate 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
citrate urine 24 hrs نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ادرار دفعي خود را در ظرف مخصوصي که از طرف آزمايشگاه داده شده و حاوي محلول نگهدارنده مي باشد جمع۲۴بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آوري نمايد طبق دستور العمل جمع آوري ادرار
آيا بيمار سابقه سنگ کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

HCL 6NL ماده نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :
تنظيم شود PH1-3 ماده نگهدارنده داشته باشد/ نمونه ادرار در محدوده نياز هاي همراه نمونه :

  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
عدم وجود نگهدارنده مناسب-الودگي با مدفوع معيار رد نمونه :

- جهت تعيين کمي سيترات در ادرار - جهت تشخيص سنگ ها ي کليوي بطوري که سيترات در کليه متابوليزه و دفع شودتفسير باليني :
ميزان تشکيل سنگ هاي مجاري ادراري نسبت معکوس با ميزان سيترات دارد و کاهش سيترات با افزايش ميزان تشکيل سنک هاي ادراري همراه است

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083505کد بين المللي :24h Urine Hydroxy prolineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت قبل و طي جمع آوري پرهيز شود-عوامل۲۴از مصرف دارو هاي حاوي آسپيرين و غذاهاي حاوي ژالتين و گوشت حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

هورموني هم بر نتيجه تست موثرند
آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

بدون نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :
حتما فريز باشد و در تاريکي نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :

ساعت ابتداي صبح ناشتا هم استفاده کرد۲ ساعته (ميتوان از نمونه ۲۴ادرار  )   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :.Urine Oxalate 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Oxalate 24 hrs. نام هاي مشابه :

هفته 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
اجتناب شود-بيمار ترجيحا در منزل باشد و غذا و مايعات معمولي مصرف شود C  ساعت قبل از مصرف ويتامين۲۴از  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
hcl  توسط۵-۷در حدود  ph  ساعته   و تنظيم۲۴انتقال  به قسمت فني و حجم نمودن ادرار  راهنماي جمع آوري نمونه :

۷-۵در محدوده  PH نگهدارنده ندارد، تنظيم نياز هاي همراه نمونه :
(  ساعته۲۴ ساعته (طبق دستورالعمل جمع آوري ادرا ۲۴ادرار    ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

الودگي با مدفوع-عدم نگهدارنده مناسب معيار رد نمونه :

دفع اگزاالت مي تواند پيش گوبب کننده بيماري هاي کليه باشد بطوريکه نيمي از سنگ هاي ادراري و کليه اگزاالت مي باشد تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

فتومتريک توضيح روش كار :
يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 ) Urine D.Aminolevulinic Acidمشخصات تکميلي آزمايش :
Random )

ادرار0080126کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار رندوم راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :



سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Urine D.Aminolevulinic Acid 24مشخصات تکميلي آزمايش :
hrs

ادرار0080126کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
.قبل از انجام آزمايش مصرف الکل و نيز آلودگي با مواد سربي مورد توجه قرار گيرد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
" ميلي ليتر۱۵ تا ۱۰ماده نگهدارنده:   Hcl 6 mol/L  ميلي ليتر۱۵ تا ۱۰يا  Boric Acid. پس از جمع آوري  تا قبل از انجام آزمايش ،نمونه در

".لوله تيره ( محيط تاريک) نگهداري و حمل گردد
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
ساعته ياادراررندوم(ترجيحاًصبحگاهي۲۴ادرار ) 

"رجوع شود به صفحه اطالعات تکميلي آزمايشها"
  ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

" ، حجم کم" معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه - عصر روز و زمان انجام آزمايش 
ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعته 48 جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084100کد بين المللي :Phos.U.Rمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
 phosphorus Urine Random نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
روز14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل استخواني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف بدون نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندم   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

بررسي وضيعت کمبود يا افزايش فسفروبررسي بيماران با سنگ کليوي و مجاري ادرارتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082615کد بين المللي :Urine Homocystein 24hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :
بدون نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :

  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 4 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



 Bence Jonse Proteinمشخصات تکميلي آزمايش :
Quantitative

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine MicroAlbumin 12 hrs.(Night) نام هاي مشابه :

ساعت 72  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۱۰الي  7

روز 5 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا در حين جمع اوري نمونه در جاي خنک نگهداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 ساعت پس از جمع اوري در يخچال نگهداري شود۴ظرف بدون نگهدارنده باشد-از فريز واب کردن مجدد جلوگيري شودو تا 

ترجيحا يخچال
قابل قبول:دماي محيط،فريز،بوريک اسيد،تلوئن،تيمول

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته بدون ماده نگهدارنده۱۲ادرار 

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص زود هنگام نفروپاتي در بيماران ديابتيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :AML PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سرطان خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته شده، نمونه اي بجز خون تام معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :IgDمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

فلوسايتومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
CDIgD نام هاي مشابه :

روز2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
-  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آلرژي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
خون کامل هپارينه ، EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

0.4ml  حجم نمونه :
0.2ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti - B Titreمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل آرتريتي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :



سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

GABAB receptor ( GABARB 1/B2مشخصات تکميلي آزمايش :
)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :LGl 1مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Adrenal Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز بودن نمونه، نمونه هموليز باشد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 25 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Very light chain Fatty Acمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زمان طوالني  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۶ الي ۳بيمار بين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه کاغذ غربالگري راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
خون روي کاغذ غربالگري   ِ نوع نمونه :

دايره هاي کاغذ غربالگري کامل پر شده باشند  حجم نمونه :
دايره هاي کاغذ غربالگري کامل پر شده باشند  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 35 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Succinyl Acetoneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست نمونه دفريز شده است 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :EAGمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :U.Mic.Alb.12 h (Day)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine MicroAlbumin 12 hrs.(Day) نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ديابت ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
بدون نگهدارنده

از فريز و دي فريز مجدد جلوگيري شود
تا چهار ساعت پس از جمع اوري نمونه در يخچال گذاشته شود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته بدون ماده نگهدارنده۱۲ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم ناکافي معيار رد نمونه :

تشخيص زود هنگام نفروپاتي در بيماران ديابتيتفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 ) .Urine MicroAlbumin 12 hrsمشخصات تکميلي آزمايش :
night 2)

ادرارکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine MicroAlbumin 12 hrs نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار بدون نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزها ي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084155کد بين المللي :U.Pro.12hrs (day)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Protein 12 hrs.  day نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز14  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در حين جمع اوري نمونه در جاي خنک نگهداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



ظرف بدون نگهدارنده باشد
ترجيحا يخچال

قابل قبول:دماي محيط،فريز،بوريک اسيد،تلوئن،تيمول

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته اول روز۱۲ادرار 

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
ررسي اسيب هاي کليوي يا پيشگيري خاص مثل بيماري ديابتتفسير باليني :

بررسي منوکلونال گاموپاتي
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084155کد بين المللي :U.Pro.12 h (night)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Protein 12 hrs.  night نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در حين جمع اوري نمونه در جاي خنک نگهداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف بدون نگهدارنده باشد

ترجيحا يخچال
قابل قبول:دماي محيط،فريز،بوريک اسيد،تلوئن،تيمول

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته شب۱۲ادرار 

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

بررسي اسيب هاي کليوي يا پيشگيري خاص مثل بيماري ديابتتفسير باليني :
بررسي منوکلونال گاموپاتي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرار0کد بين المللي :Urine Creatinine 12 hrs. ( day )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ادرار بدون نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Creatinine 12 hrs. ( nightمشخصات تکميلي آزمايش :
)

ادرار-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ادرار بدون نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار-کد بين المللي :Urine Urea 12 hrs. ( day )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ادرار با نگهدارنده اسيد بوريک راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار-کد بين المللي :Urine Urea 12 hrs. ( night )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ادرار با نگهدارنده اسيد بوريک راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

الندا۲۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Urine micro alb/Creatمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Asprine (Quantitative)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سرم   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 3  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 9 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Albumin CSFمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نيازي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري کبدي يا کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

الندا۵۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080007کد بين المللي :Urine Volume 12 hrs. ( Night )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080007کد بين المللي :Urine Volume 12 hrs. (Night )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Total Protein (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

يک روز  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کليوي يا قلبي يا کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

حجم کم و آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Albumin24h مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته با نگهدارنده بوريک اسيد۲۴ظرف ادرار 

نگهدارنده بوريک اسيد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 ) .Urine MicroAlbumin 12 hrsمشخصات تکميلي آزمايش :
DAY)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا در حين جمع آوري نمونه در جاي خنک نگهداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته ترجيحا در يخچال نگهداري شود۱۲ادرار 

ماده نگهدارنده بوريک اسيد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۱۲ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه،بدون ماده نگهدارنده معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti - B Titerمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل آرتريتي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :



هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Tricyclic Anti Depressant (TCA)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه افسردگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Paperکد بين المللي :Aryl Sulphatase .Bمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
کاغذ غربالگري راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : روزه گرفته شود۵نمونه از نوزاد تا 
خون   ِ نوع نمونه :

تمام دايره هاي کاغذ غربالگري پر شود  حجم نمونه :
تمام دايره هاي کاغذ غربالگري پر شود  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HPV PCR COBASمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1.5  كمترين حجم نمونه :

Wart نمونه موکوسي باشد، نمونه خوني باشد، حجم ناکافي نمونه، نمونه ي آقايان و نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 480 مدت زمان انجام آزمايش :

روز 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار-کد بين المللي :Bence Jones Protein Qualitativeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۱۰الي  7
روز 5 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار رندوم و

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Bence jones Protein 24hrsمشخصات تکميلي آزمايش :
Quantitative

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 72  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۱۰الي  7

روز5 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

ماده بوريک اسيد بعنوان نگهدارنده اضافه شود نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرا 

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080127کد بين المللي :Urine Porphyrineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

عير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 هفته قبل از انجام تست بيمار دارويي مصرف نکند۲-۱از مصرف الکل اجتناب شود- آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
گرم سديم کربنات پيش از جمع آوري به ظرف اضافه ميشود-در طي نمونه گيري در جاي خنک و دور از نور نگهداري شود 5 راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار رندوم يا 

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083874کد بين المللي :Urine Myoglobinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قلبي يا استخواني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ظرف ترجيحا پالستيکي و فاقد مواد شيميايي نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندم   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 3  كمترين حجم نمونه :
حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082180کد بين المللي :.Urine Osmolality 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 7 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف گلوکز و اوره و پرهيز از مصرف آب آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

نياز هاي همراه نمونه : ساعت جمع آوري شود۲۴ صبح نمونه  به مدت ۸ تخليه کند  و در ساعت ۶از بيمار خواسته ميشود تا مثانه اش را  حدودساعت 
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
دستگاه اسمو متر - دستگاه رفراکتو متر توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083835کد بين المللي :Urine Epinephrin (24h)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Epinephrine (24h) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکالت غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 ساعته۲۴شش موالر  و يا استيک اسيد/ از فريز و آب شدن نمونه جلوگيري شود حجم ادرار  Hcl  ميلي ليتر و۱۵-۱۰ظرف ادرار بايد حاوي 

ثبت شود / دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 



 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :
بررسي عملکرد غدد فوق کليويتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083835کد بين المللي :Urine Norepinephrin (24h)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Norepinephrin (24h) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار مشکالت غدد فوق کليوي شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
Acetic Acid يا HCL 6NL ماده نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه/ عدم ماده نگهدارنده معيار رد نمونه :

بررسي غده فوق کليوي بررسي بيماران از نظر سندرم کوشينگ بررسي تومورهاي فئوکروموسايتوماتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Serum Myoglobinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
خون کامل   ِ نوع نمونه :

2ml  حجم نمونه :
1ml  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0کد بين المللي :Urine Creatinine   مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار رندوم راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Aspergillus IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ريوي يا آلرژي تنفسي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام ونام خانوادگي بهمراه سن بيمار نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

.هموليزيز شديد معيار رد نمونه :

.تاييد وجود آنتي بادي هاي رسوب دهنده سرمي بر ضدگونه هاي آسپرژيلوستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

ممکن استباندهاي غير اختصاصي ايجاد گردد.در صورت وجود CRP به دست آمدن يک نتيجه منفي ردکننده آسپرژيلوس نمي باشد.درصورت وجود
ايجاد مي گردند را مي توان با سديم سيترات CRP هيستوپالسموزيس/کوکسيديويد و بالستومايکوزيس/ممکن است اين تست مثبت گردد.باندهايي که توسط

.خارج نمود

 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روزه15 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Addis Count ( Random )(/ml)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1   كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :



روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :.Addis Count 12 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۱۲ادرار 

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Bence jones Protein 24hrsمشخصات تکميلي آزمايش :
Qualytative

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 72  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۱۰الي  7

روز 5 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

ماده بوريک اسيد بعنوان نگهدارنده اضافه شود نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، ?آلودگي نمونه معيار رد نمونه :



تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080513کد بين المللي :Urine Dysmorphic RBCمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز1   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Epithelialمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :.کد بين المللي :Castمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :.کد بين المللي :Crystalمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا روز و زمان انجام آزمايش 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان انجام آزمايش :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا جوابدهي اورژانس :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Metabolic Disease  Panel A مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

اين تست فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
اين تست فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

اين تست فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
اين تست فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

اين تست فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
اين تست فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

اين تست فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
اين تست فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
اين تست فعال کار نميشود  حجم نمونه :

اين تست فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
اين تست فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خونکد بين المللي :Metabolic Disease Panel B مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

اين تست فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
اين تست فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

اين تست فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
اين تست فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

اين تست فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
اين تست فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

اين تست فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
اين تست فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
اين تست فعال کار نميشود  حجم نمونه :

اين تست فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
اين تست فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادراروپالسماي سي بي سي فريزکد بين المللي :Metabolic Disease Panel A+Bمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

اين تست فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
اين تست فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

اين تست فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
اين تست فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

اين تست فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
اين تست فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

اين تست فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
اين تست فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
اين تست فعال کار نميشود  حجم نمونه :

اين تست فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
اين تست فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cryptococcuse Agمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي  1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 20 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085023کد بين المللي :.C.B.C مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Complete blood count نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل حاوي ضدانعقاد   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله معيار رد نمونه :

ارزيابي آنمي -لوسمي - واکنش به عفونت و التهاب-پايش شيمي درماني -پلي سايتميتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0085048کد بين المللي :W.B.Cمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  حجم نمونه :
حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  كمترين حجم نمونه :

هموليز - EDTA نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله - نمونه خون با ضدانعقاد غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :RBCمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  حجم نمونه :

حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  كمترين حجم نمونه :
هموليز - EDTA نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله - نمونه خون با ضدانعقاد غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0085018کد بين المللي :Hemoglobinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  حجم نمونه :
حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  كمترين حجم نمونه :

هموليز - EDTA نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله - نمونه خون با ضدانعقاد غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0085013کد بين المللي :Hematocritمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  حجم نمونه :
حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  كمترين حجم نمونه :

هموليز - EDTA نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله - نمونه خون با ضدانعقاد غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :M.C.Vمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  حجم نمونه :
حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  كمترين حجم نمونه :

هموليز - EDTA نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله - نمونه خون با ضدانعقاد غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :M.C.Hمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غيرقابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  حجم نمونه :
حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  كمترين حجم نمونه :

هموليز - EDTA نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله - نمونه خون با ضدانعقاد غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :M.C.H.Cمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  حجم نمونه :
حتما تا خط نشانه لوله نمونه گيري شود  كمترين حجم نمونه :

هموليز - EDTA نمونه کم , لخته داشتن و پربودن لوله - نمونه خون با ضدانعقاد غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Neutrophilsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Lymphocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Monocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Eosinophilمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Basophilمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Band Cellsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Nucleated RBCمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Metamyelocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Myelocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Promyelocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Blastمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Prolymphocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Promonocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080293کد بين المللي :Iso Hemagglotination Anti D مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال با اين تست کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال با اين تست کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال با اين تست کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال با اين تست کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال با اين تست کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال با اين تست کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال با اين تست کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال با اين تست کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال با اين تست کار نميشود  حجم نمونه :

فعال با اين تست کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال با اين تست کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hypersegmentationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080293کد بين المللي :Iso Hemagglotination Anti Aمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

حتما گروه خوني بيمار قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم0080293کد بين المللي :Iso Hemagglotination Anti Bمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

گروه خوني بيمار قيد بشود حتما نياز هاي همراه نمونه :
سرمر   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anulocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :pyro phosphateمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Tetanusمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه تب يا درد عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1



الندا 500  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Lipo protein electrophoresisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 10  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غيرقابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۱۲ الي ۱۰بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل چربي خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد و ماليم/ ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 21 روز و زمان انجام آزمايش 
يک روز مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Serum Succinyl Acetoneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، نمونه حتما پس از سانتريفيوژ فريز شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :RBCمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anisocytosisمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Microcyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hypochromiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anisochromiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Poikilocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Target cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :



زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Basophilic Stipplingمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Polychromasiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Macrocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Schistocyteمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Helmet cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Tear dropمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Acanthocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Stomatocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Blister cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :



زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Spurr cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Burr cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Bite cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Spherocyteمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ovalocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Macro Ovalocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Elliptocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Pencil Shapeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sickle cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :



زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cabot ringمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
زير گروه تست/ مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Howel Jolly Bodyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Atypical lymphpcyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :T-Cellمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 48  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار نقص سيستم ايمني است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم شرح حال بيمار، نوع نمونه، گروه خوني بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، يخ زده، لخته، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

متغير جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Histamineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

(روز (در تاريکي 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي آنتي هيستامين مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
(نمونه ادرار ( به دور از نور باشد راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 10  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

عدم تاريکي معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080277کد بين المللي :Antibody Screening Testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-  با هماهنگي آقاي دهقان ميشود سي بي سي هم گرفت   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته خون معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 4 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس افکد بين المللي :B2 Transferrinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار سردرد ميباشد؟  اطالعات الزم از بيمار :
با سرنگ گرفته شده، سوزن آن را برميداريم و کالهک آن را روي آن قرار ميدهيم. نمونه را ميتوان با استفاده از سواپ نيز CSF اگر نمونه

و درون لوله استريل قرار داده و کامال مهر و موم ميکنيم. اين روش براي زماني است که نتوان مايع را مستقيم CSF تهيه نمود،سواپ آغشته به
.جمع آوري کرد

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد حتما فريز ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه/ فريزر نبودن نمونه معيار رد نمونه :



تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز8 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

ماه در دماي فريز 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Rouleaux Formationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Infliximab Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد/ قبل از مصرف دارو نمونه گيري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار درد شکمي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :



نمونه بايد فريز نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ايکتريک،ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 30 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :: WBC MORPHOLOGYمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Lymphocytes Variant Formمشخصات تکميلي آزمايش :
(LVF)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Toxic Granulation of PMNمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Dohle Bodyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hyper Segmented Neutrophilsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

 بررسي  تشخيص بيماريهايي که با سيروز کبدي درجوانان و بزرگساالن همراهند,بررسي عوامل ايجاد آمفيزم ريويتفسير باليني :
 Alpha1جهت بررسي کمبود ارثيَ 

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Cytoplasmic Vaculizationمشخصات تکميلي آزمايش :
Neut.(CVN)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Smudge cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Basket cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Giant Metamyelocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Apoptotic Cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Mast Cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Plasma cellمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Infliximabمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد/ قبل از مصرف دارو نمونه گيري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار درد شکمي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085590کد بين المللي :Platelet Countمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Platelet Countمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي ::  PLATELET MORPHOLOGYمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Giant Plateletsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Large Plateletsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0012546کد بين المللي :Hypo Granular Plateletsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Dwarf Megakaryocyteمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :T-Cellمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 48  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار مشکل نقص سيستم ايمني است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم شرح حال بيمار، نوع نمونه، گروه خوني بيمار نياز هاي همراه نمونه :
edta خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز،يخ زده،لخته، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

متغير جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085651کد بين المللي :.ESR 1 hrمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Erythrocyte sedimentation Rate نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 12  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار التهاب دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : بار۴بالفاصله نمونه را سرو ته کرده حداقل 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
قابل قبول است EDTA  براي تهيه اين نمونه خون وريدي بدون نمونه خون رفيق نشده به همرا۱ به۴%به نسبت ۳,۲خون کامل با د انعقاد سديم سيترات 

EDTA نمونه خون رقيق نشده با با سرم فيزيولوژي نيز رقيق کرده براي اين تست مورد استفاده قرار داد-- نم۱به ۴را مي توان به نسبت 
  ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ,وجود لخته معيار رد نمونه :
RF تشخيص عفونت حاد مزمن التهاب اختالالت خودايمني تومور ,ارزيابي پيشرفت بيماري يا پايش تاثير درمانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085651کد بين المللي :.ESR 2 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 12  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار التهاب دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : بار/ لوله حاوي ماده سيتراته۴بالفاصله نمونه را سرو ته کرده حداقل 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
قابل قبول است EDTA  براي تهيه اين نمونه خون وريدي بدون نمونه خون رفيق نشده به همرا۱ به۴%به نسبت ۳,۲خون کامل با د انعقاد سديم سيترات 

EDTA نمونه خون رقيق نشده با با سرم فيزيولوژي نيز رقيق کرده براي اين تست مورد استفاده قرار داد- نمو۱به ۴را مي توان به نسبت 
  ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، وجود لخته، کم بودن نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085044کد بين المللي :Retic Countمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Reticolocyte count نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سيستم ايمني مناسب دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل همراه با ضد انعقاد   ِ نوع نمونه :

سي سي4   حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

لخته بودن و ليز بودن فريز بودن ,لوله بدون ضدانعقادنامناسب ,نمونه کم يا زياد داخل ويالو نمونه با برچسب نادرست معيار رد نمونه :

ارزيابي فعاليت اريتروپوئيتک ,  بررسي خونريزي حادو مزمن و کم خوني هاي هموليتيک ,پايش درمان کم خوني هاتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست،الم اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080225کد بين المللي :SLE ( anti - DNP)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Lupus Erythematosus نام هاي مشابه :

سريعا روي نمونه ازمايش انجام شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل نقص خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
سريعا  سرم داخل يخچال گذاشته شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



سرم   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز-ليپميک-الوده معيار رد نمونه :

تشخيص لوپوس اريتماتوستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086900کد بين المللي :Blood groupمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
ABO-Rh typing نام هاي مشابه :

روز۱درجه سانتيگراد/  15-25  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز۷درجه سانتيگراد/  2-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ACD-CPD-CPDA 1،  ،و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۳۵با ضد انعقاد -
ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

گروه خوني بيمار پرسيده شود  اطالعات الزم از بيمار :
بارشستشو با نرمال سالين تهيه شود۳ % پس از ۲-۳حتما سوسپانسيون  راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
BACK TYPE و سيترات و هپارين---سرم براي انجامEDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و 1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز و لخته شدن، بر چسب اشتباه معيار رد نمونه :

تشخيص گروه خوني درافرادتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 90 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :DU factorمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ACD , CPD , CPDA-1  روز با ضد انعقاد۳۵يک هفته -  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

اطالعات نياز ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
بارشستشو با نرمال سالين تهيه شود۳ % پس از ۲-۳حتما سوسپانسيون  راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
BACK TYPE و سيترات و هپارين---سرم براي انجامEDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز و لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080230کد بين المللي :Sickle Prepمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

نمونه لخته ، هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد  جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0082955کد بين المللي :G6PDمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Glucose-6 phosphate Dehydrogenase نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل فاويسم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نبايد فريز شود -سن و جنس نوشته شود درصورت ارسال نمونه برروي يخ ارسال شد و فريز شود

 گرم بود سه۱۰/۱۰۰ بود از دو ديک خوني و اگر کمتر از ۱۵ -۱۰ گرم باشد از يک ديک خوني و اگر بين ۱۵/۱۰۰بيمار باالتر از HB اگر
ديک خوني براي ساخت هموليز استفاده مي شود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
هپارين - EDTA خون تام با ضد انعقاد   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

G6PD شناسايي کمبود آنزيم ناشي ازبرخي داروهاي القاکننده هموليز ناشي از کمبودتفسير باليني :
غربالگري برخي جمعيت هاي بومي مستعد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085555کد بين المللي ::Osmotic Fragility testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز دارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش يا لوله حاوي ماده هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل هپارينه، خون کامل   ِ نوع نمونه :

۴خون کامل هپارينه :  ml،  : ۱۰خون کامل ml  حجم نمونه :
۲خون کامل هپارينه :  ml،  : ۵خون کامل ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته خون معيار رد نمونه :

تعيين شکنندگي گلبولهاي قرمز در مقابل غلظتهاي مختلف نمک استتفسير باليني :
 مقادير مرجع :



. مواردي که منجر به جوابهاي کاذب اعم از۳. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها،۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه،  .1
. عدم استفاده از خون هپارينه يا دفيبرينه۴مثبت و منفي ميگردد،

 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 3 جوابدهي اورژانس :
روز 10 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Initial Hemolysisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Complete Hemolysisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080323کد بين المللي :Sucrose Hemolysis Testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
خون کامل ، سرم   ِ نوع نمونه :

۴خون کامل : ml ،  : ۱۰سرم ml  حجم نمونه :
۲خون کامل : ml،  : ۵سرم ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا لخته خون معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 3 جوابدهي اورژانس :
هفته 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080324کد بين المللي :Hams Testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

هموليزاسيون  نام روشهاي اندازه گيري :
Acidified Serum Test for PNH نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نيازندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم ، خون کامل   ِ نوع نمونه :

سيسي۵سيسي، خون کامل  : ۵سرم :   حجم نمونه :
۵سرم :  ml،  : ۵خون کامل ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز، يخ زده، لخته، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

ممکن است به عنوان تست غربالگري براي هموگلوبينوري حمله اي شبانه استفاده شود که نشانگر حساسيت غير معمول گلبول هاي قرمز به فعاليت هايتفسير باليني :
ارزايبي کم خوني هموليتيک بخصوص ،II يا کم خوني ديس اريتروپوئتيک مادرزادي تيپ PNH کمپلمان است. کاربرد آن در ارزيابي بيماران مشکوک به

.همراه با هموزيدرينوري، پان سيتوپني، استيل کولين استراز کاهش يافته گلبول قرمز، کاهش آلکالن فسفاتاز گلبول سفيد
 مقادير مرجع :

.نتايج پس از ترانسفوزيون ممکن است خيلي پايين يا منفي باشد  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Rhمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0080232کد بين المللي :Malaria parasiteمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار اخيرا دچار تب شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه بايد به فاصله قبل از زماني که تب مورد انتظار است گرفته شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم،النست نياز هاي همراه نمونه :
خون   ِ نوع نمونه :

بايد يک الم محيطي مناسب گرفته شود  حجم نمونه :
بايد يک الم محيطي مناسب گرفته شود  كمترين حجم نمونه :

نمونه لخته معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080232کد بين المللي :Borrelia parasiteمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا بايد روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار اخيرا تب داشته است  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه خون الم محيطي تهيه شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

يک الم محيطي مناسب  حجم نمونه :
يک الم محيطي مناسب  كمترين حجم نمونه :

لخته خون معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080398کد بين المللي :Leishman Bodyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا روي نمونه بايد کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار اخيرا تب داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
از خون بيمار الم محيطي تهيه شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

يک الم محيطي مناسب تهيه شود  حجم نمونه :
يک الم محيطي مناسب تهيه شود  كمترين حجم نمونه :

لخته خون معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080226کد بين المللي ::Blood Eos. Absolute Countمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080227کد بين المللي ::Eos.Count ( Nasal Smear )مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080228کد بين المللي ::Eos. Count ( Urine )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :WBCمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Epithelialمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Direct Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :PMNمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :.Eosمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Eosinophil countمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Babesiosis Microtiمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني يا انگلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :



هموليز/ ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti Lysosymeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کليوي،ريوي يا واسکوليت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خلط0080228کد بين المللي :Eos.count (Sputum)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Room Tempratureمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Albuminمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Indirect coombsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست 14 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Tonsil Cultureمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

بايد فورا براي کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
جمع آوري ترشحات لوزه راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سواپ استريل آغشته به ترشحات لوزه   ِ نوع نمونه :

سواپ 2  حجم نمونه :
سواپ 1  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

مايع آمنيوتيککد بين المللي :Lamellar Bodyمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : هفته۱۰الي  4
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
سرنگ براي گرفتن مايع آمنيوتيک راهنماي جمع آوري نمونه :

سرنگ نياز هاي همراه نمونه :
مايع آمنيوتيک تازه   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

وجود خون يا مکونيوم قابل مشاهده-نمونه موکوسي-نمونه ارسال شده در ظرف غير استريل معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Crystal Fluidمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل مفاصل يا استخواني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار و نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه ، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cell Ceptمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :



سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
هموليز،عدم فريز، حجم ناکافي معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
ماه 1 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ارسال به آلمان ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HLA DQ2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز دارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته شده،خون کهنه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 8 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 2 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HLADQ8مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل نقص ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته، خون کهنه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 8 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 2 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti SS-A(Ro)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري خودايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک-ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti SS-B(La)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري خودايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

الندا۲۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک-ايکتريک-آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti SCL-70مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري خودايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Jo 1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري خودايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Smith Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري خودايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز، پالسما معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti- sm /RNPمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري خودايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک،ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :R.D.Wمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Peripheral Blood Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تازه حاوي ضد انعقاد ترجيحا حاوي   ِ نوع نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Methotrexateمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟ ميزان دقيق مصرف دارو گزارش شود  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد در محيط تاريک باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

رسيدن نور به نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085002کد بين المللي :Bleeding Timeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
از مصرف آسپيرين و دارو هاي مشابه طي هفته قبل از انجام تست خودداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي رقيق کننده خون مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
ساعت ثانيه شمار و النست براي نمونه گيري بيمار استفاده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
خون کامل   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 5 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085345کد بين المللي :Clotting Timeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
از مصرف آسپيرين و دارو هاي مشابه طي هفته قبل از انجام تست خودداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقاد خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله شيشه اي راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
خون کامل   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
خون حاوي ماده نگهداري معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 20 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

نمونه اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085610کد بين المللي :PTمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Prothrombin time نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بال فاصله پس از نمونه گيري خون و ضد انعقاد مخلوط شود - جلوگيري از کف کردن نمونه تنظيم مقدار ضد انعقاد در صورتي که آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 باشد - استفاده از لوله هاي پالستيکي يا سيليکوني /مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار۵۵ يا بيشتر از ۲۰هماتوکريت کمتر از 
استفاده نشود

آيا بيمار داروي قلبي مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : سانتريفوژ شود۱۵۰۰دقيقه با دور  15

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
پالسماي سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 1  حجم نمونه :
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز ,لخته ,ذوب و فريز ,لوله بدون ضد انعقادو نامناسب ,برچسب نادرست - نمونه هاي توربيد و ليپيميک و ايکتيريک معيار رد نمونه :
بررسي مسير انعقادي وآبشارانعقادي در بيماران قلبي ,پايش درمان با ضدانعقادهاي خوراکيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 20 مدت زمان انجام آزمايش :



دارد جوابدهي اورژانس :
نمونه اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PT Controlمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PT activityمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :INRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

۳-بايش درمان کمبود انتي ترومبين۳بررسي کمبود ارثي يا اکتسابي انتي ترومبين تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085730کد بين المللي :PTTمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Partial thromboplastin time نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 7 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بال فاصله پس از نمونه گيري خون و ضد انعقاد مخلوط شود - جلوگيري از کف کردن نمونه تنظيم مقدار ضد انعقاد در صورتي که آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 باشد - استفاده از لوله هاي پالستيکي يا سيليکوني /مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار۵۵ يا بيشتر از ۲۰هماتوکريت کمتر از 
استفاده نشود

آيا بيمار داروي قلبي مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : سانتريفوژ شود۱۵۰۰دقيقه با دور  15

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :
سي سي 1  حجم نمونه :

الندا 500  كمترين حجم نمونه :
هموليز ,لخته ,ذوب و فريز ,لوله بدون ضد انعقادو نامناسب ,برچسب نادرست - نمونه هاي توربيد و ليپيميک و ايکتيريک معيار رد نمونه :

بررسي مسير انعقادي وآبشارانعقادي در بيماران قلبيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 20 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085384کد بين المللي :Fibrinogenمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Fibrinogen نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد/مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار استفاده نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
جداکردن سريع پالسما و فريزکردن آن درصورت عدم انجام آزمايش در همان روز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز شود نياز هاي همراه نمونه :
پالسما با ضد انعقاد سيترات سديم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

ليپميک و کدر و لخته بودن نمونه و هموليز معيار رد نمونه :

 بامنشاارثي يا اکتسابي باال يا پائين فيبرينوژن در پالسماI از مسيرآبشار انعقادي به علت ناهنجاري فاکتورI بررسي فاکتورتفسير باليني :
 وفيبرونيوليزيس دربررسي اختالالت انعقاديDID پايش و درمان بيماران مبتال به

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
(روز پس از انجام تست( دفريز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0085379کد بين المللي :D-Dimerمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
D-Dimer نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه ، جلوگيري از تکرار۱۵ دور در ۱۵۰۰سانتريفوژ در 

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
پالسماي سيتراته ، پالسماي هپارينه   ِ نوع نمونه :

1ml  حجم نمونه :
1ml  كمترين حجم نمونه :

/سيکل فريز دفريز معيار رد نمونه :
 FDP يا D-Dimer .تجزيه مي کند (FDP) و محصوالت تخريب فيبرين D-Dimer فيبرينوليز با واسطه پالسمين صورت مي گيرد که لخته هاي فيبرين را بهتفسير باليني :

.بخشي از از پانل هاي تست هاي درخواستي خواهند شد. از سطوح اين تست براي ارزيابي خطر عود ترومبوآمبولي وريدي استفاده مي شود
 سال۱۵۰ روز تا ۱بازه سني : از 

Up to 442
 مقادير مرجع :

.مي توانند افزايش يابند FDP و D-dimeres ، هرگاه که سيستم هاي انعقاد و فيزينوليتيک فعال باشند  احتياط ها :
- منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ساعت پس از ورود نمونه به بخش 1 جوابدهي اورژانس :

پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Fibrin/Fibrinogen degradationمشخصات تکميلي آزمايش :
product

پالسماي سيتراته فريز0085362کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Fibrin/Fibrinogen degradation product نام هاي مشابه :

ساعت8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ريوي يا قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي محلول سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

سرم معيار رد نمونه :
نمونه حاوي فيبرين

DICتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080267کد بين المللي :Tissue Plasminogen activator مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

DNA تست بايد بالفاصله انجام شود-در يخچال قرار ندهيد يا فريز نکنيد مگر براي آزمايش  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي يا قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فورا جداسازي شود نياز هاي همراه نمونه :
خون فرد اهدا کننده و سرم فرد گيرنده   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۲نمونه کهنه ميشود، 

خون0085302کد بين المللي :Protein Cمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Protein C نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز/مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار استفاده نشود۱۰ناشتايي نياز ندارد/ عدم مصرف وارفارين به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
سانتر فوژ گردد۲۵۰۰ ساعت در دور ۲نمونه ظرف 

فريز شدن سريع نمونه
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

 ساعت از گرفتن آن گذشته باشد۴سرم/ نمونه حاوي فيبرين/ حجم کم نمونه/ نمونه هايي که بيش از  معيار رد نمونه :



ترومبوز-سقط-به عنوان تنظيم کننده مسير انعقادي ميباشد-DICتفسير باليني :
پايين بودن ارثي پروتتين سي-به عنوان يکي از ريسک فاکتور ترومبوز عروقي ميباشد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست نمونه دفريز شده است 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Protein Sمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Protein S نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز/مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار استفاده نشود۱۰ناشتايي نياز ندارد/ عدم مصرف وارفارين به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 درجه قرار دهيد۳۷ دقيقه در بن ماري ۱۵جهت اب کردن نمونه انرا به مدت 

نمونه سريعا فريز شود
 سانتيريفوژ شود۲۵۰۰ دقيقه در دور ۲۰نمونه خون ظرف دو ساعت پس از نمونه گيري به مدت 

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

 ساعت از گرفتن آنها گذشته باشد۴سرم/ نمونه حاوي فيبرين/ حجم ناکافي/ نمونه هايي که بيش از  معيار رد نمونه :
DIC-DVTترمبوز-سقطتفسير باليني :

به عنوان تنظيم کننده مسير انعقادي ميباشد
کمبود ارثي ان خطر ترومبوز عروقي را افزايش ميدهد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست نمونه دفريز شده است 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراته فريز0085300کد بين المللي :Anti Thrombin IIIمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Thrombin III نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد/مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار استفاده نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
درجه سانتريفوژ شود۱۸دقيقه در دماي کمتر در ۲۰به مدت ۳۰۰۰ ساعت در دور ۴نمونه ظرف 

نمونه بالفاصله فريز شود
 درجه قرار گيرد۳۷ دقيقه از بن ماري ۱۵جهت اب کردن نمونه فريز شده به مدت 

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد/ دفريز نشود/ نمونه بايد به سرعت جداسازي شود نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيترات   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

 ساعت به آزمايشگاه/ نمونه هاي حاوي لخته/ سرم۴حجم ناکافي/ ارسال نمونه تا بيش از  معيار رد نمونه :
جهت بررسي کمبود ارثي يا اکتسابي با انتي ترومبين که اصلي ترين ممانعتت کننده انعقاد ميباشدتفسير باليني :

پايش درمان کمبود انتي ترومبين
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست نمونه دفريز شده است 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراته فريز0080268کد بين المللي :APC-Rمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Factor v- leiden

Activated protein c
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد/مدت زمان طوالني از گارو روي دست بيمار استفاده نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمارر مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيترات   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ سرم معيار رد نمونه :

بررسي وجود فاکتور ليدن و تخمين خطر ايجاد ترومبوزتفسير باليني :
بررسي خطر يا علت سقط جنين

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست نمونه دفريز شده است 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Resistance to Clopidogrelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Resistance to Aspirinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي خاصي مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Placenta Growth Factorمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti Diuretic Hormoneمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :



سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 60 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Glucoseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti Bordetella Abمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد ليپميک ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 :Osmolality (s) ( methodمشخصات تکميلي آزمايش :
cryoscopy )

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Triptaseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 25 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراته فريزکد بين المللي :Cryofibrinogenمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ريوي يا کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه هرگز فريز نشود جواب کاذب بدست ميايد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز، فريز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 



روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0081000کد بين المللي :<<  Urine Analysis >>مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
از ميانه جريان ادرار نمونه گرفته شود راهنماي جمع آوري نمونه :

براي آناليز به ميکروسکوپ احتياج داريم نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده به مدفوع معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روزانه اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Vancomaysinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 14  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري عفوني پيدا کرده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، پالسما، خون تام معيار رد نمونه :
تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 VERY LONG CHAIN FATTYمشخصات تکميلي آزمايش :
ACIDS

پالسمايEDTAفريز کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 15 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت الکل مصرف نکرده باشد۲۴بيمار بايد ناشتا باشد، آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک، ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Rupture of Membraneمشخصات تکميلي آزمايش :
(Amnisure)

واژنکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
amnisure نام هاي مشابه :

سريعا داخل محلول همراه کيت گذاشته و انجام ميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سقط جنين داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از واژن بيمار راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :



سوآپ واژينال   ِ نوع نمونه :
سواپ 2  حجم نمونه :

سواپ1  كمترين حجم نمونه :
عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :

تشخيص پارگي کيسه آب جنين و احتمال زايمان زودرستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي ::Food Allergensمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار به مواد غذايي خاصي آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ايکتريک،ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي ::Inhalant Allergensمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آلرژي تنفسي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندراد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک،ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي ::Outdoor Allergenمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

الندا۲۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليمپيک،ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :IgG CSF.مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 14  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

را دارد؟ MS آيا بيمار عاليم بيماري  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار روي لوله ثبت شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080306کد بين المللي :ASOT (quantitative)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti streptolysin O Titr نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه رماتيسم قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
.جداسازي سرم در اسرع وقت و نگهداري سرو در دماي يخچال تا انجام تست & از فريز و آب مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

سرم هموليز ، سرم ليمپيک ، ايکتريک شديد معيار رد نمونه :
- براي کمک به تشخيص عوارض بعد از تب روماتيسمي گلومرولونفويت استرپتوکوکي مورد۲مي باشد  A براي تشخيص اخير عفونت استرپتوکوکي گروه -1تفسير باليني :

استفاده قرار مي گيرد
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086140کد بين المللي :CRPمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
C-Reactive-protein نام هاي مشابه :

روز 11  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه التهاب يا مشکل عروقي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 درجه سانتيگراد در۲-۸نمونه بالفاصله جمع آوري شود و بهتر است هرچه زودتر مورد آزمايش قرار گيرد و در غير اين صورت بايد در دماي 

.يخچال نگهداري شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Serum-plasma : heparin  & K2 -EDTA  , K3-EDTA   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز بودن ليمپيک بودن آلودگي سرم معيار رد نمونه :

براي تشخيص وجود التهاب و پايش پاسخ به درمان کمک به ارزيابي آرتريت روماتوئيد و لوپوس براي پايش بهبود جراحت يا بيماراني که جراحي پيوندتفسير باليني :
.اعضا يا سوختگي دارند به عنوان يک سيستم تشخيص زود هنگام براي عفونت هاي ممکن استفاده مي شود

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0861401کد بين المللي :CRP (quantitative)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
C-Raction Protein Quantitive نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است / غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل التهاب دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز 

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
لوله حاوي  پالسماي هپارين يا لوله درب بنفش

راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز و ليمپيک معيار رد نمونه :
در التهاب هاي حاد شامل عفونت هاي باکتريايي آسيب هاي بافتي و عفونت هاي پس از عمل به سرعت افزايش مي يابد و بعد از بهبود به سرعت CRP غلظتتفسير باليني :

کاهش مي يابد به همين جهت کنترل درمان بيماري هاي عفوني رومانيسم حاد و التهاب روده اي و معده اي بکار مي رود
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :CRP High Sensitiveمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل التهابي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080301کد بين المللي :Rheumatoid Factorمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Rheumatoid Factor نام هاي مشابه :



در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل روماتوئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
۲-۸سرم بالفاصله جمع آوري شود بهتر است هرچه زودتر مورد آزمايش قرار گيرد در غير اينصورت در دماي يخچال   

درجه ساتيگراد نگهداري شود
از فريز و اب شدن نمونه خودداري شود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم حاصل از نمونه خون وريدي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1 
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

سرم با هموليز شديد ، سرم با ليمپيک زياد معيار رد نمونه :

۲و سندرم شوگرن است.   (RF) اين تست براي کمک به تشخيص آرتريت روماتوئيد -1تفسير باليني : - RF يک اتوآنتي بادي مي باشد که توسط سيستم ايمني بدن توليد
.مي شود که وجود آن به عنوان شاخص التهاب و فعاليت خود ايمني مفيد است

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون080532کد بين المللي :RF ( quantitative )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
RF ( quantitative ) نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل روماتوئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز ژلدار/ لوله درب بنفش/ لوله هپارينه

 دقيقه پس از خونگيري سانترفيوژ شود۳۰نمونه 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم يا پالسماي هپارينه يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليمپيک بودن سرم معيار رد نمونه :
.ابزار مناسبي براي تشخيص و بسته بندي بيماريهاي روماتوئيدي مي باشد RF بطور کلي اندازه گيري مقدارتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 



دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086592کد بين المللي :.V.D.R.L  مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
RPR / Venereal disease reseach laboratory / Rapid plasma reagin نام هاي مشابه :

ساعت 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم از نمونه خون وريدي - مايع مغزي نخاعي - ترشحات شانکر در منطقه آسيب ديده   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز بودن سرم  و ليمپيک بودن سرم معيار رد نمونه :

براي غربالگري يا تشخيص عفونت باکتري تروپونما پاليدوم (سفليس) مي باشدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086592کد بين المللي :.R.P.Rمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سفليس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته، ليپميک، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080303کد بين المللي :Wright agg. testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ناپايدار، غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  ساعت۲۴درجه سانتيگراد/  2-5

ناپايدار، غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکوک به تب مالت است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز ژلدار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

ليز بودن، ليپمک بودن، آلوده بودن معيار رد نمونه :

تشخيص تب مالتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080304کد بين المللي :Coombs Wrightمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ناپايدار ، قابل نگهداري نمي باشد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  ساعت۲۴درجه سانتيگراد/  2-5

ناپايدار، غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار تب است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز ژلدار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



سرم   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
ليز بودن، ليمپک بودن، آلوده بودن سرم معيار رد نمونه :

تشخيص تب مالتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080305کد بين المللي :ME 2مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک-الودگي معيار رد نمونه :

تشخيص تب مالتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 2 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080534کد بين المللي :Widal agg. testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Widal Test نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکوک به بيماري حصبه يا شبه حصبه است؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : درجه سانتيگراد نگهداري شود۲-۸بعد از نمونه گيري سرم سريعا جداسازي و در دماي 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز بودن نمونه ليمپيک يا شيري بودن سرم معيار رد نمونه :

اين تست براي کمک به تشخيص احتمالي تب روده که به عنوان تب تيفوئيد شناخته ميشود و مورد استفاده قرار مي گيردتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

ندارد مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086880کد بين المللي :Coombs ( Direct )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکوک به تب مالت است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل با ضد انعقاد   ِ نوع نمونه :

2 ML  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر نباشد۲کمتر از 

هموليز شديد معيار رد نمونه :
نوزاد RBC شناسايي انتي بادي هاي ناقص متصل بهتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم0086885کد بين المللي :Coombs ( Indirect )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

الندا۵۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک-الوده معيار رد نمونه :
تشخيص مادران ار هاچ منفي که حساس شده اندتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 2 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080533کد بين المللي :Mono testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Heterophile antibady test نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 درجه سانتيگراد به يخچال منتقل شود نمونه فريز و۲-۸نمونه بيمار سريعا جداسازي شود در صورتي که همان موقع انجام نميگيرد در دماي 

آب مجدد نشود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم حاصل از خون وريدي پالسماي خون   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ليمپيک معيار رد نمونه :

مي باشد که مجموعه اي از عالئم خاص اغلب EBV جهت تشخيص و کمک به تشخيص مونونوکلئوز عفوني مونونوکلئوز يا مونو عفونت از ويروس اپشتين بارتفسير باليني :
(در نوجوانان ايجاد مي کند ( تب ، گلودرد ، غدد متورم و خستگي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080310کد بين المللي :Pregnancy testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آخرين زمان از نزديکي بيمار چقدر ميگذرد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، ادرار   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
نمونه ادراري که به طور واضح آلوده باشد-وزن مخصوص پايين ادرار-پروتئينوري-ليپمي واضح يا توربيد بودن معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080263کد بين المللي :Anti Platelet Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ايمني دارد؟ آيا بيمار زخم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :



سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه ها روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0086580کد بين المللي :PPDمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Tuberculin skin Test نام هاي مشابه :

ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار نيازي به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکوک به سل است؟آيا عفونت باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
درست زير اليه اول پوست ساعد و مشخص کردن محل تزريق (عالمت گذاري ) و عدم تماس با مايعات مثل آب تا PPD حتما تزريق محلول

 ساعت در محل تزريق۷۲تا48
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
درست زير اليه اول پوست ساعد PPD تزريق مقدار کمي ار محلول   ِ نوع نمونه :

ندارد  حجم نمونه :
ندارد  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :

اين تست براي کمک به تعيين ابتالي بيمار به نهفته يا فعال با باکتري مايوکو باکتريوم توبرکلوزيستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
ندارد مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080310کد بين المللي :Pathergy testمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

بايد فورا روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
با تيغ بيستوري تراشه هاي قارچي جمع آوري ميشوند راهنماي جمع آوري نمونه :

تيغ بيستوري نياز هاي همراه نمونه :
تراشه هاي ضايعه پوستي   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0086592کد بين المللي :VDRL (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سفليس دارد؟ اين تست براي سفليس روي عصب است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه حتما روي لوله درج شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF سرم،مايعات بدن، مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080303کد بين المللي :Wright (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه و مشخصات بيمار روي لوله درج شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080304کد بين المللي :Coombs Wright (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه و مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080305کد بين المللي :2ME (Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CSF electrophoresis-OCBمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 14  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

دارد؟ MS آيا بيمار عاليم  اطالعات الزم از بيمار :
CSf مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار روي لوله ثبت شود نياز هاي همراه نمونه :
CSf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي  6  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti -myeloperoxidaseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه در گرما قرار نگيرد

 بار ميتوان نمونه را فريز و اب نمود۳تا 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز -پالسما-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
ايکتريک-ليپميک

جهت بررسي و اسکوليت اتوايميونتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
خير جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti PR3 (C -ANCA )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
anti-Proteinase 3 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز -پالسما-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
ايکتريک-ليپميک-پالسما

جهت بررسي و اسکوليت اتوايميونتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
خير جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086160کد بين المللي :C3مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
C3 Complement نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
پالسماي هپارينه ، EDTA سرم ، پالسماي   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر۲ميلي ليتر/ساير:۱سرم:  حجم نمونه :
ميلي ليتر۱ميلي ليتر/ساير:۰/۵سرم:  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

براي شناخت افرادي که داراي کمبود مادرزادي هستند/و بيماران ايمونولوژيک مانند:هپاتيت مزمن"عفونت مزمن مثل هپاتيت/C3 اندازه گيري کميتفسير باليني :
C/بيماري کمپلکس ايمني/واسکوليت کرايوگلوبولينمي/گلومرولونفنفريت مابرانوپروليفراتو وغيره مي باشد.

 مقادير مرجع :
اندازه گيري شده با روش نفلومتري ممکن است کامال واقعي C3 و هم جزء غير فعال آن سنجيده مي شود ، بنابراين سطوح C3 از آنجايي که هم جزء فعال

.نباشد
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086160کد بين المللي :C4مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :



C4 comlement نام هاي مشابه :
-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم ، پالسماي هپارينه ، پالسماي   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر۲ميلي ليتر/ساير:۱سرم:  حجم نمونه :
ميلي ليتر۱ميلي ليتر/ساير:۰/۵سرم:  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

راي شناسايي افراد مبتال به کمبود مادرزادي و يا بيماري هاي اتوايميون مانند لوپوس اريتماتوي سيستمتيک، آرتريت روماتوئيد، بيماري سرم، هپاتيت مزمنتفسير باليني :
.کرايوگلوبوليينمي بيماري کمپلکس ايمني و آنژيوادم ارثي مورد استفاده مي گيرد. ممکن است در کم خوني هاي اتوايميون هموليتيک افزايش يابد

-  مقادير مرجع :
.پروتئين هاي کمپلمان جزء واکنش دهنده هاي فاز حاد بوده و نيمه عمر کوتاهي دارند و سطوح سرمي آنها مرتبط با ميزان ساخت و کاتابوليسم آنها است  احتياط ها :

- منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد  جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :CH50مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
CH50 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

۸۰ماه در ۶- و ۲۰يک ماه در - - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد پس از جداسازي فريز شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ,ليپميک , آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
فعاليت کمپلمان را نشان مي دهدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :C1qمشخصات تکميلي آزمايش :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
C1 immune complex detection:serum نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

.نام ونام خانوادگي به همراه سن بيمار قيد شود  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ليپمي معيار رد نمونه :

.پايش مداوم پيشرفت بيماري کمپلکس ايمني که مسير کالسيک آبشار کمپلمان را فعال مي کندتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0082103کد بين المللي :Alpha 1 anti Trypsinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Alpha 1 anti Trypsin نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتا نيازي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز ژلدار

نمونه خون در اسرع وقت سانتر و جدا شود  از فريز و آب کردن مکررجلوگيري شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

ليپميک شديد و هموليز شديد معيار رد نمونه :



 بررسي  تشخيص بيماريهايي که با سيروز کبدي درجوانان و بزرگساالن همراهند,بررسي عوامل ايجاد آمفيزم ريويتفسير باليني :
Alpha 1 anti Trypsin جهت بررسي کمبود ارثي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti MI2 IgGمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0827841کد بين المللي :IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Immunoglobulin G نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار نقص ايمني دارد يا مستعد عفونت است؟آيا بيمار آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



درصورتيکه نمونه ها حاوي ماکروگلوبولين و کرايوگلوبولين يا آگلوتينين هاي سرد باشند و به درستي با انها رفتار نشود ممکن است به صورت
. کاذب نتايج پايين به دست ايند

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم/ پالسماي هپارينه يا سيتراته يا داراي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

ليپميک شديد وهموليز  و نتايج غيرطبيعي معيار رد نمونه :
تشخيص  پايش منوکلوال گاماپاتي-نقص سيستم ايمني همورالتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي شنبه وسه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0827841کد بين المللي :IgAمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 يا کمتر منجمد شوند-پس از ذوب مجددا نبايد فريز شوند-نمونه هاي مشکوک به داشتن ماکروگلوبولين ها يا۲۰درجه-در -۸-۲روز در ۵تا 

درجه نگهداري شوند-نمنونه هاي مشکوک به داشتن آگلوتينينن هاي سرد نميبايست قبل از جدا کردن سرم در۳۷کرايوگلوبولين ها بايد در 
يخچال گذاشته شوند

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Li-heparin & K2-EDTA : سرم و پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

ليپميک و هموليز شديد معيار رد نمونه :
تشخيص گاماپاتي هاي منوکلونال و نقص سيستم ايمنيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0827841کد بين المللي :IgMمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
Immunoglobulin M نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار نقص ايمني دارد يا مستعد عفونت است؟آيا بيمار آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا درب بنفش يا لوله ي حاوي ماده هپارينه يا سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Serum . Plasma : Li-heparin & K2-EDTA plasma   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا400  كمترين حجم نمونه :

ليپميک شديد و هموليز و نتايج غير طبيعي معيار رد نمونه :

تشخيص و پايش منوکالل گاماپاتي - نقص سيستم ايمني همورانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه و سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام آزمايش7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082785کد بين المللي :IgEمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Immunoglobulin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت بعد خونگيري شوند۸بيماران دريافت کننده بيوتين با دوز باال  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 بار مي تواند فريز و آب شود درصورت استفاده از سديم سيترات به عنوان ضدانعقاد جواب نهايي۵نمونه تا 

اضافه شود10%
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
و سديم سيترات,K3-EDTA سرم ياپالسما هپارينه و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز حتي به ميزان کم معيار رد نمونه :

تشخيص حساسيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 



دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0827841کد بين المللي :CSF IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 14  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

دارد؟ MS آيا بيمار عاليم بيماري  اطالعات الزم از بيمار :
نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار روي لوله ثبت شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti SS-A (Ro)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4    درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني  تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيمار خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

نمونه در گرما قرار نگيرد
تا سه بار فريز و دي فريز مجاز ميباشد

جهت اب کردن نمونه انرا در قسمت اتو ديفريز قرار ندهيد

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
-پالسما-هموليز معيار رد نمونه :

ايکتريک-ليپميک شديد-الودگي باکتريايي
تشخيص و بررسي سندرم شوگرن و لوپوس در تيمائوزيستفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti SS-B (La) مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4    درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني  تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

تا سه بار فريز و دي فريز مجاز ميباشد
جهت اب کردن نمونه انرا در قسمت اتو ديفريز قرار ندهيد

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

-پالسما-هموليز معيار رد نمونه :
ايکتريک-ليپميک شديد-الودگي باکتريايي

تشخيص و بررسي سندرم شوگرن و لوپوس در تيمائوزيستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :.کد بين المللي :IgG indexمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Alb indexمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خونکد بين المللي :Anti Smith Ab مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Anti-sn RNP/Anti U1 RNP/U1sn RNP/آنتي بادي هاي ريبونوکلئوپروتئين/ريبونوکلئوپروتئين هسته اي ، RNP آنتي بادي هاي نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل بيماري اتوايميون دارد؟- و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

-
تشخيص بيماري لوپوستفسير باليني :

 مقادير مرجع :
.منفي يا مثبت ضعيف هستند به کار برد ANA بجز در موارد اسنثنايي اين تستها را نبايد در افرادي که داراي  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش  شنبه۴يک شنبه - 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :IgG subclass 1مشخصات تکميلي آزمايش :

نفلومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
IgG ، IgGSubclasses زير کالس هاي نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر2  حجم نمونه :
ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
 درصد از کل ايمونوگلوبولين سرم بالغين راتشکيل مي دهد. کاربرد آن در بررسي بيماران مبتال به عفونت هاي باکتريايي مکرر بخصوص از۸۰حدود  IgGتفسير باليني :

.جهت نقص انتخابي



-  مقادير مرجع :
-  احتياط ها :
- منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :IgG subclass 2مشخصات تکميلي آزمايش :

نفلومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
IgG ، IgGSubclasses زير کالس هاي نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه نقص سيستم ايمني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوداگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 2  حجم نمونه :
ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

 درصد از کل ايمونوگلوبولين سرم بالغين راتشکيل مي دهد. کاربرد آن در بررسي بيماران مبتال به عفونت هاي باکتريايي مکرر بخصوص از۸۰حدود  IgGتفسير باليني :
.جهت نقص انتخابي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز کاري۱۴الي  10

نوع نمونه :کد بين المللي :IgG subclass 3مشخصات تکميلي آزمايش :

نفلومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
IgG ، IgGSubclasses زير کالس هاي نام هاي مشابه :

غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :



نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر2  حجم نمونه :
ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
 درصد از کل ايمونوگلوبولين سرم بالغين راتشکيل مي دهد. کاربرد آن در بررسي بيماران مبتال به عفونت هاي باکتريايي مکرر بخصوص از۸۰حدود  IgGتفسير باليني :

.جهت نقص انتخابي
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سرمکد بين المللي :IgG subclass 4 مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

نفلومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
IgG ، IgGSubclasses زير کالس هاي نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
فريز و دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 2  حجم نمونه :
ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز- ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
 درصد از کل ايمونوگلوبولين سرم بالغين راتشکيل مي دهد. کاربرد آن در بررسي بيماران مبتال به عفونت هاي باکتريايي مکرر بخصوص از۸۰حدود  IgGتفسير باليني :

.جهت نقص انتخابي
 مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴الي  10

سرم -فريزکد بين المللي :C2مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز، هموليز بودن نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080296کد بين المللي :CICمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
Circulating Immuno Complex نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه نقص سيستم خود ايمني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
1ml  حجم نمونه :

0.5ml  كمترين حجم نمونه :
- معيار رد نمونه :

سنجش کمپلکسهاي ايمني در سرم به روش کدورت سنجيتفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0082595کد بين المللي :Cryoglobulineمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
15 ml  درجه به آزمايشگاه ارسال شود-سرنگ ها نيز بايد قبل از استفاده گرم شوند۳۷خون وريدي-لوله بايد بالفاصله در ظرف حاوي آب راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

ساعت تاخير در انتال نمونه-عدم ارسال به آزمايشگاه در آب گرم۲عدم استفاده از لوله يا سرنگ گرم-بيشتر از  معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :Anti SCL-70مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Anti SCL-70 IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل بيماري هاي اتوايميون دارد؟- سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي بيمار ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم ، پالسماي   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر1  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :
% بيماران مثبت است ولي مثبت شدن آن اسکلرودرما را تاييد مي کند۶۰تشخيص بيماري اسکلرودرما از ساير بيماري هاي روماتيسمي/اگرچه فقط در تفسير باليني : .

 مقادير مرجع :
 احتياط ها : .را رد نمي کند CREST يا PSS فقدان آنتي بادي اسکلرودرما تشخيص

منابع باليني :



- توضيح روش كار :
يک شنبه - چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0086157کد بين المللي :Cold Agglutinineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

آگلوتيناسيون  نام روشهاي اندازه گيري :
cold Aggl نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
1ml  حجم نمونه :

0.5ml  كمترين حجم نمونه :
- معيار رد نمونه :

(رديابي تشخيص پنموني اوليه به دليل مايکوپالسماپنومونيه و همچين بررسي بيماري هماگلوتينين سرد ايديوپاتيک(اوليهتفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش  شنبه۴شنبه - دوشنبه - 

- مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي شود جوابدهي اورژانس :

پس از انجام قابل نگهداري نميباشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :LKM Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
liver-kidney microsomes Ab IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

 Autoimmune hepatitisدر تشخيص بيماريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
خير جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti MI2 IgMمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 7 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080096کد بين المللي :Hb A1cمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 10  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتا بودن بيمار الزاميست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار سابقه ديابت يا قند خون باال دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
يا خون هپارينه EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز شده، هموليز،حجم کم،وجود اگريگيشن در گلبولهاي قرمز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086038کد بين المللي :ANAمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله حاوي هپارين/ لوله حاوي سديم سيترات/ لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري هاي اتو ايميونتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086215کد بين المللي :Anti DNA (ds)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



Anti DNA (ds) IgG نام هاي مشابه :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۶تا 

ناشتا بودن نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري لوپوس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
از فريز و آب شدن مکرر جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

مفيد است (S/E)براي تشخيص و پيگيري بيماري لوپوس ارتيماتوز سيستميکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080360کد بين المللي :Anti Smooth Muscle Antibodyمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
stomach(Rat نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  آيا سابقه هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي محلول سيترات و هپارين

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و 1 
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

بيماريهاي اتوايميون هپاتيت CAH سيروز اوليه صفراوي )و) PBC تشخيص بيماري هاي اتو ايميون کبدي مثلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080359کد بين المللي :Anti Mitochondrial Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Kidney rat mitochondria نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل صفراوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين يا سيترات

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰سي سي و  1
الندا 50  كمترين حجم نمونه :

هموليز- ليپميک معيار رد نمونه :
تشخيص سيروز اوليه صفراويتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :C1 inhibitorمشخصات تکميلي آزمايش :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
C1 inhibitor نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي توصيه مي شود ولي ضروري نبست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
فريز و دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر1  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :



Cدر ادم آنژيونوروتيک اکتسابي وارثي/کمبود ويا اختالل عملکرد مهارکنندهتفسير باليني : استراز وجود دارد1 .
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :GBM Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
آنتي بادي گودپاسچر نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ريوي دارد؟- سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0/5  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :
 .يک نوع اتو آنتي بادي مي باشدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
.هم ديده شود Anti - GBM نتايج مثبت کاذب ممکن است در بعضي از بيماران بدون بيماري با واسطه  احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روزه2 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080315کد بين المللي :ANCAمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل نقص خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :Anti Centromer Ab(Cenp B)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري نقص خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک ، ايکتريک معيار رد نمونه :

اندازه گيري ميزان آنتي سنترومتر در نمونه بيماران به روش االيزاتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086038کد بين المللي :F ANA(HEP-2)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080357کد بين المللي :Anti Phospholipid Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Phospholipid Ab (IgG) نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سقط جنين داشته است؟يا بيماري لوپوس داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک،ايکتريک،آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
در موارد سقط جنين  بيماريهاي لوپوس و ترومبوز وريدي يا شريانيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز  پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0080357کد بين المللي :Anti Phospholipid Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سقط جنين داشته است؟ آيا بيماري لوپوس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ,ليپميک، ايکتريک,نمونه هاي آلوده معيار رد نمونه :

درموارد سقط جنين ,بيماريهاي لوپوس ,ترومبوز وريدي ياشرياني بدون توجيهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086147کد بين المللي :Anti Cardiolipin Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سقط جنين داشته است؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر1  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک معيار رد نمونه :

.بهمراه سايراتوآنتي بادي ها فسفو ليپيدي درتشخيص ترومبوزهاي عروقي "سقط جنين"ترومبوسيتوپني وبيماريهاي روماتيسمي بويژه لوپوس استفاده مي شودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

.در عفونتها و سرطان ها مي تواند به صورت موقت وجود داشته باشد ACA .با روش االيزا داراي قابليت تکرار پذيري ضعيفي است ACA سطوح  احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش  شنبه۴شنبه - دوشنبه - 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

. به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086147کد بين المللي :Anti Cardiolipin Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cardiolipin(IgM) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

نمونه در گرما نباشد
 بار فريز و دي فريز نمونه مجاز مي باشد۳تا 

جهت اب کردن نمونه انرا در قسمت اتو دي فريز فريز قرار دهيد

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

SLE بيماري خود ايمني مثلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Activated partial Thromboplastin Time نام هاي مشابه :

ساعت2   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت2   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل انعقاد خون يا سقط ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :



نمونه بايد فريز نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
(پالسما سيترات(سديم سيترات   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و 1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

سرم معيار رد نمونه :
نمونه حاوي فيبرين

بررسي و تعيين جلوگيرنده هاي انعقادي مثل لوپوس انتي کواگواالنتتفسير باليني :
 بررسي فاکتورهاي انعقادي مسير داخلي

Lupus - پايش بيماران تحت درمان با هپارين- سقط
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست ارزش ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Anti Citrullinated Peptideمشخصات تکميلي آزمايش :
(CCP-Ab)

خون-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti body Cyclic Citrulinated Peptide نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل آرتريت روماتوئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليمپيک -هموليز- ايکتريک- آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

(RA).يکي از شاخص هاي آرتريت روماتونيدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :B2 Glycoprotein Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
Beta 2- Glycoprotein - IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است / غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار اختالالت انعقادي يا سقط مکرر ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليپميک-ايکتريک-هموليز-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

بررسي بيماران مشکوک به سندرم انتي فسفوليپيدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

رو زپس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :B2 Glycoprotein Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار اختالالت انعقادي يا سقط مکرر ميشود؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليپميک-ايکتريک-هموليز-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
بررسي بيماران مشکوک به سندرم انتي فسفوليپيدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :



روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :ASCA (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Antii  bodies Against saccaromgces cerevisive-IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکالت گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

لپيميک شديد-هموليز معيار رد نمونه :
ايکتريک

مشکالت گوارشي،جهت بررسي علت التهاب و زخم رودهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Anti Gliadin Ab IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Alpha Gliadin IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري سلياک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
ليپميک-ايکتريک-هموليز-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سيلياک تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Anti Gliadin Ab(IgA)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Alpha Gliadin IgA نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري سلياک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز -ليپميک-ايکتريک-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سيلياک تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086038کد بين المللي :ANA (I.F)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Anti-Tissue Transglutaminaseمشخصات تکميلي آزمايش :
Ab (IgA)

سرم-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti-Tissue Transglutaminase Ab IgA نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري سلياک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

در تشخيص بيماري سلياکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم-کد بين المللي :Anti Jo 1  مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4    درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني  تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

-پالسما-هموليز معيار رد نمونه :
ايکتريک-ليپميک-الودگي ميکروبي

(MYOSITIS)بررسي و تشخيص بيماريهاي عضالنيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
خير جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Glutamic Acid Decarboxylaseمشخصات تکميلي آزمايش :
Ab

خونکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Parietal Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر1  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/5  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :
سلول هاي پاريئتال اسيد هيدروليک ، مواد گروه خون ، فاکتورهاي تغيير دهنده رشد و کاتپسين هم ترشح مي کنند. در کم خوني بدخيم کالسيک همراه باتفسير باليني :

.آتروفي کامل معده ، اتوآنتي بادي هايي عليه سلول هاي پاريئتال و فاکتور داخلي ممکن است شناسايي شوند
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روز2 روز و زمان انجام آزمايش 
روز2 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Pemphygus Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است؟  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل نقص خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :



سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
Pemphigus Ab تشخيص بيماريتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086800کد بين المللي :Anti Thyroglobulin Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
anyi body Thyroglobulin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل تيروئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليمپيک شديد- هموليز- ايکتريک- آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
مشکالت تيروئيد- جهت تشخيص هيپوتيروئيدي(کم کاري نيروئيد)و تشخيص-تيروئيديت اتوايميون مزمن و نيز اغتراق کم کاري ساب کلينيکال و کم کاريتفسير باليني :

مخفي تيروئيد
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Thyroid Microsomal Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد،ليپميک،ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti TPOمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
antibody thyroid Peroxidase نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
زمان بيشتر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل تيروئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
در گرما قرار نگيرد

  بار ميتوان نمونه را فريز و اب کرد۳تا 
جهت اب کردن نمونه فريز شده از قسمت اتو ديفريز استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
جهت بررسي و تشخيص تيروييديت اتو ايميونتفسير باليني :

 مشکالت تيروييد
تشخيص و افتراق کم کاري ساب کلينيکال و کم کاري نهفته تيروييد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Anti-Tissue Transglutaminaseمشخصات تکميلي آزمايش :
Ab (IgG)

خون-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti-Tissue Transglutaminase Ab IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

بيمار بيماري سلياک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
در تشخيص بيماري سلياکتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس ازانجام تست  7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :CMV Avidityمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cytomegalo virus-IgG Avididty نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سيستم ايمني مقاوم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
. نمونه در گرما قرار نگيرد

 بار قابل فريز و اب کردن است۳تا 
جهت اب شدن نمونه هاي فريز از قسمت اتو ديفريز فريزرها استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

در ماههاي گذشته در يک فرد و ايميون بودن فردCMV.G بررسيتفسير باليني :
باال دارندبه عنوان مثال در جنين cmv بررسي ميزان خطر موارد اينکه

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Adiponectinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل اضافه وزن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0872991کد بين المللي :Toxoplasma Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Toxoplasma gondii IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار درد عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

 بار قابل فريز و اب کردن است۳تا 
جهت اب شدن نمونه هاي فريز از قسمت اتو ديفريز فريزرها استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي

tORCH سندرمتفسير باليني :
رنان باردارو يا زناني که اقدام به بارداري دارند

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080348کد بين المللي :Toxoplasma Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Toxoplasma gondii IgM نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار درد عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

 بار قابل فريز و اب کردن است۳تا 
جهت اب شدن نمونه هاي فريز از قسمت اتو ديفريز فريزرها استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي

TORCH سندرمتفسير باليني :
رنان باردارو يا زناني که اقدام به بارداري دارند

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0872991کد بين المللي :Toxo Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

"CLIA,IFA"  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه درد عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي1  كمترين حجم نمونه :

"حجم کم ، هموليز ، ايکتريک ، ليپميک" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه - صبح روز و زمان انجام آزمايش 

ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080348کد بين المللي :Toxo (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

"CLIA,IFA"  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه درد عضالني دارد يا نه؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

"حجم کم ، هموليز ، ايکتريک ، ليپميک" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه - صبح روز و زمان انجام آزمايش 

ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Toxoplasma Ig G Avidityمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Toxoplasma Aviditiy IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار سيستم ايمني سرکوب شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

بررسي ميزان خطر توکسو با وجود اي جي ام باال براي جنينتفسير باليني :
بررسي توکسو جي در ماههاي گذشته و ايمن بودن فرد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

خير جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Rubella Ig G Avidtyمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Rubella IgG avidity نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرخجه داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :
بررسي روبال جي فرد در ماههاي گذشته و ايميون بودن فرد-بررسي ميزان خطر روبال با وجود اي جي ام باال به عنوان مثال در جنينتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

خير جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086762کد بين المللي :Rubella Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار واکسن سرخجه زده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

 بار قابل فريز و اب کردن است۳تا 
جهت اب شدن نمونه هاي فريز از قسمت اتو ديفريز فريزرها استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي

زنان باردارو يا زناني که اقدام به بارداري دارندتفسير باليني :
TORCH سندرم

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080336کد بين المللي :Rubella Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار واکسن سرخجه زده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

 بار قابل فريز و اب کردن است۳تا 
جهت اب شدن نمونه هاي فريز از قسمت اتو ديفريز فريزرها استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي

زنان باردارو يا زناني که اقدام به بارداري دارندتفسير باليني :
TORCH سندرم

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0086762کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080336کد بين المللي :Rubella Fluid PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار واکسن سرخجه زده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار بهمراه نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080339کد بين المللي :CMV Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cytomegalo virus IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار از نظر سيستم ايمني بدن مقاوم است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :

ايکتريک ،الودگي ميکروبي
TORCH سندرمتفسير باليني :

زنان باردارو زناني که اقدام به بارداري ميکنند
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080340کد بين المللي :CMV Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cytomegalo virus IgM نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار از نظر سيستم ايمني مقاوم است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي

TORCH سندرمتفسير باليني :
زنان باردارو زناني که اقدام به بارداري ميکنند

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080339کد بين المللي :CMV Ab-IgG (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

CLIA  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰سه ماه در - c?"  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
.از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
"پالسما هپارينه ، پالسما سيتراته ، مايعات بدن ، مايع نخاع ، EDTA سرم ، پالسما"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

آلودگي ميکروبي،حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

ساعته 48 جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080340کد بين المللي :CMV Ab-IgM (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي ميکروبي، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0087274کد بين المللي :HSV Ab I & II (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Herpes simplex(1+2) IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تبخال تناسلي يا دور دهاني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي

TORH سندرمتفسير باليني :
تب خال لبي و تناسلي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080342کد بين المللي :HSV Ab I & II (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Herpes simplex(1+2) IgM نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تب خال تناسلي يا دور دهان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي



TORH سندرمتفسير باليني :
تب خال لبي و تناسلي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087274کد بين المللي :HSV Ab-IgG (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش :

CLIA  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۲۵ تا ۱۵روز در دماي  1"  c?  ۸ -۲ روز در ۷يا  c?، ۲۰سه ماه در - c? "  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تبخال دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" پالسما هپارينه ، مايعات بدن ، مايع نخاع ، EDTA سرم ، پالسما"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

"حجم کم ، هموليز ، ايکتريک" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 48 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080342کد بين المللي :HSV Ab 1+2 -IgM (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۲۵ تا ۱۵روز در دماي  1"  c?  ۸ -۲ روز در ۷يا  c?، ۲۰سه ماه در - c? "  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تبخال دارد؟ وسن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :



.از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد راهنماي جمع آوري نمونه :
.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :

CSF مايع   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر 1  حجم نمونه :

ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :
"حجم کم ، هموليز ، ايکتريک" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز هاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 48 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080544کد بين المللي :EBV Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Epstein Barr virus-IgG 

Viral capsid Antigen IgG
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تورم در اطراف گردن يا پشت گوش دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

نمونه را تا سه بار ميتوان  فريز و اب نمود
از قرار دادن نمونه فريزشده در قسمت اتودي فريز فريزجهت اب کردن نمونه جلوگيري شود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

-پالسما-هموليز شديد-ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک-الودگي باکتريايي

بيماري مونوکلئوز عفوني -تورم غدد لنفاني گردنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0080544کد بين المللي :EBV Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Eptein Barr Viral-IgM 

Variral capside antigen -IgM
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تورم در اطراف گلو يا پشت گوش ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

نمونه را تا سه بار ميتوان  فريز و اب نمود
از قرار دادن نمونه فريزشده در قسمت اتودي فريز فريزجهت اب کردن نمونه جلوگيري شود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

-پالسما-هموليز شديد-ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک-الودگي باکتريايي

بيماري مونوکلئوز عفوني -تورم غدد لنفاني گردنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080544کد بين المللي :EBV Ab(VCA)-IgG (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تورم در اطراف گلو يا پشت گردن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080544کد بين المللي :EBV Ab(VCA)-IgM (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تورم در اطراف گلو يا پشت گوش دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 1  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيق 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080541کد بين المللي :VZV Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Varicella Zoster - IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آبله مرغان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما- هموليز- ليپميک شديد-ايلکر-آلودگي ميکربي معيار رد نمونه :
ميتواند به عنوان چکاب قبل از بارداري مفيد باشد.موارد مشکوک به عفونت با ويروس واريسالنروستر. بررسي ايمني بدن و سابقه تزريق واکسنتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

خير جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080541کد بين المللي :VZV Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
Varicella Zoster - IgM نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" سرم ، مايعات بدن ، مايع نخاع"   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲ ميلي ليتر/ساير:۱سرم:
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر/ساير:۰/۵سرم:

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

يعني VZV دو سندروم باليني ايجاد مي کند . واريسال يا آبله مرغان در اطفال و هرپس زوستر يا زونا در بزرگساالن. به تشخيص بيماري ايجاد شده توسط VZVتفسير باليني :
.آبله مرغان و زونا کمک مي کند

 مقادير مرجع :
.را رديابي خواهد کرد، در نتيجه کشت منفي ساير عفونت هاي ويروسي را رد نخواهد کرد HSV يا VZV روش کشت سريع فقط  احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سي اس اف0080541کد بين المللي :VZV Ab-IgG (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آبله مرغان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار و نوع نمونه حتما روي لوله درج شود نياز هاي همراه نمونه :
csfمايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080541کد بين المللي :VZV Ab-IgM (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آبله مرغان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
csF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم0080543کد بين المللي :Measles Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Measl-G نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF ،سرم، مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲ ميلي ليتر/ساير:۱سرم:
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر/ساير:۰/۵سرم:

هموليز، ايکتريک، ليپميک.سيکل فريز و دفريز معيار رد نمونه :
سرخک يک بيماري حاد ويروسي است که سبب عفونت منتشر با درگيري دستگاه تنفسي و بافت هاي لنفورتيکولر مي شود. تشخيص عفونت با سرخک در يکتفسير باليني :

فرد واکسينه نشده ، بررسي ايمني به دنبال واکسيناسيون
 مقادير مرجع :

 احتياط ها : .اختصاصي سرخک در يک نمونه ي منفرد سرم نشانه ي عفونت گذشته يا حال يا واکسيناسيون در گذشته است IgG وجود
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
صورت روزانه به بخش اعالم اورژانس مي شود جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سرم0080543کد بين المللي :Measles Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Measl-M نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF، سرم، مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲ ميلي ليتر/ساير:۱سرم:
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر/ساير:۰/۵سرم:

هموليز، ايکتريک، ليپميک.سيکل فريز و دفريز معيار رد نمونه :

سرخک يک بيماري حاد ويروسي است که سبب عفونت منتشر با درگيري دستگاه تنفسي و بافت هاي لنفورتيکولر مي شود. تشخيص عفونت با سرخک در يکتفسير باليني :
فرد واکسينه نشده ، بررسي ايمني به دنبال واکسيناسيون

 مقادير مرجع :
 احتياط ها : .اختصاصي سرخک در يک نمونه ي منفرد سرم نشانه ي عفونت گذشته يا حال يا واکسيناسيون در گذشته است IgG وجود



منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.صورت روزانه به بخش اعالم اورژانس مي شود  جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سي اس اف0080543کد بين المللي :Measles Ab-IgG (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰سه ماه در - c?"  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگه داري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" سرم ، مايعات بدن ، مايع نخاع"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

" حجم کم، هموليز،ايکتريک، ليپميک" معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 8 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080543کد بين المللي :Measles Ab-IgM (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰سه ماه در - c?"  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" سرم ، مايعات بدن ، مايع نخاع"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :



ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :
" حجم کم، هموليز،ايکتريک، ليپميک" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 8 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080542کد بين المللي :Mumps Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

اليزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
اوريون توسط يک پاراميکسوويروس ايجاد شده و انسان تنها مخزن شناخته شده ويروس است . يک بيماري خود به خود محدود شونده است که مشخصاتتفسير باليني :

 .آن التهاب پاروتيد، تب باال و خستگي مي باشد
-  مقادير مرجع :

را رديابي مي کنند براي اوريون اختصاصي نيستند و IgG کشف منفي ويروس دخالت ويروس اوريون در بيماري را رد نمي کند. تست هاي متعددي که
 .ممکن است با ساير آنتي بادي هاي پاراميکسوويروس واکنش متقاطع بدهند

 احتياط ها :

- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سرم0080542کد بين المللي :Mumps Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

اليزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرزم راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

اوريون توسط يک پاراميکسوويروس ايجاد شده و انسان تنها مخزن شناخته شده ويروس است . يک بيماري خود به خود محدود شونده است که مشخصاتتفسير باليني :
 .آن التهاب پاروتيد، تب باال و خستگي مي باشد

-  مقادير مرجع :
را رديابي مي کنند براي اوريون اختصاصي نيستند و IgG کشف منفي ويروس دخالت ويروس اوريون در بيماري را رد نمي کند. تست هاي متعددي که

 .ممکن است با ساير آنتي بادي هاي پاراميکسوويروس واکنش متقاطع بدهند
 احتياط ها :

- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سي اس اف0080542کد بين المللي :Mumps Ab-IgG (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
csf مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

"حجم کم، هموليز" معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سي اس اف0080542کد بين المللي :Mumps Ab-IgM (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
csf مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Parvovirus Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
را مي توان جهت تشخيص عفونت اخير و تعيين وضعيت ايمني بيمار انجام داد. کاربرد آن در B19 رديابي آنتي بادي هاي اختصاصي براي پاروويروستفسير باليني :

بررسي راش ماکولوپاپوالر همراه با تب ، آرترآلرژي و کريزآپالستيک گلبول قرمز در مبتاليان به آنمي هاي هموليتيک ، بررسي هيدروپس فتاليس و سقط
 .خود به خود مي باشد

-  مقادير مرجع :
.عفونت را نمي تواند رد کند B19 فقدان آنتي بادي هاي ضد پاروويروس  احتياط ها :



- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سرمکد بين المللي :Parvovirus Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
را مي توان جهت تشخيص عفونت اخير و تعيين وضعيت ايمني بيمار انجام داد. کاربرد آن در B19 رديابي آنتي بادي هاي اختصاصي براي پاروويروستفسير باليني :

بررسي راش ماکولوپاپوالر همراه با تب ، آرترآلرژي و کريزآپالستيک گلبول قرمز در مبتاليان به آنمي هاي هموليتيک ، بررسي هيدروپس فتاليس و سقط
 .خود به خود مي باشد

-  مقادير مرجع :
.عفونت را نمي تواند رد کند B19 فقدان آنتي بادي هاي ضد پاروويروس  احتياط ها :

- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد  جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سرمکد بين المللي :Cystatin Cمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Immunotrobid  نام روشهاي اندازه گيري :
Cystatin C نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي الزم نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :



EDTA سرم ، پالسماي   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر۲ميلي ليتر//پالسما:۱سرم:  حجم نمونه :

ميلي ليتر۱ميلي ليتر//پالسما:۰/۵سرم:  كمترين حجم نمونه :
.به مورد خاصي اشاره نشده معيار رد نمونه :

ارزيابي عملکرد پيوند آلوگراف کليه ونفروتوکسيسيتي درماني/GFR تخمينتفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

cystinisis که ماهيت جداگانه اي از cystinuria دارد با اين تست رديابي نمي شود.  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش  شنبه۴شنبه - دوشنبه - 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :ASCA (IgA)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Antii  bodies Against saccaromgces cerevisive-IgA نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکالت گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

لپيميک شديد-هموليز معيار رد نمونه :
ايکتريک-الودگي ميکروبي

مشکالت گوارشي،جهت بررسي علت التهاب و زخم رودهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087274کد بين المللي :HSV Ab I (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Herpes Simplex virus IgG-Type 1 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تبخال دهاني يا دور آلت تناسلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

  بار ميتوان نمونه را فريز و اب کرد۳تا 
جهت اب کردن نمونه فريز شده از قسمت اتو ديفريز استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما-هموليز شديد-ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک-الودگي ميکروبي

۱تب خال لبي-تشخيص عفونت با ويروس هرپس نوعتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087274کد بين المللي :HSV Ab II (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Herpes simplex virus IgG-Type 2 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تبخال دهاني يا دور آلت تناسلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز

 بار قابل فريز و اب کردن است۳تا 
جهت اب شدن نمونه هاي فريز از قسمت اتو ديفريز فريزرها استفاده نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما،هموليز ،ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک ،الودگي ميکروبي

زنان باردار-تب خال تناسلي-تشخيص عفونتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 



دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد  جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :Kala Azar Ab(Ig M)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
Kala azar Ab نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تب دارد؟ آيا کاهش وزن دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم ، مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

سرم0080365کد بين المللي :Entamoeba Histolytica Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Amoeb.Ab نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟ کيست کبدو سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :



انتاموبا هيستوليتيکا يک انگل پرتوزايي است که قادر به تهاجم به مخاط روده اي و گاهي انتشار به کبد و مسبب آبسه آميبي کبد مي باشد. عفونت باتفسير باليني :
E.histolytica در سرتاسر دنيا مشاهده مي شود. ولي در نواحي تروپيکال و ساب تروپيکال شايع تر است.کمک به برقراري تشخيص آميبيازيس. آزمايشات

.سرولوژيک براي آميبيازي، بهترين تست منفرد جهت افتراق بين دو نوع اصلي آبسه هاي کبدي يعني آميب و پيوژنيک هستند
-  مقادير مرجع :

.حساسيت تست سرولوژيک در آميبيازيس خارج کبدي باالترين ، در ديسانتري آميبي کمتر و در ناقلين بدون عالمت پايين تري است  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
شنبه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080539کد بين المللي :Fasciola Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Fasciola Ab (IgG) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۲تا 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۲بيش از 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليپميک و هموليز معيار رد نمونه :
تشخيص فاسيوالزيستفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080540کد بين المللي :Toxocara Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار عفونت انگلي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF،سرم، پالسماي سيتراته، پالسماي هپارينه، پالسماي EDTA   ِ نوع نمونه :

0.6ml  حجم نمونه :
0.3ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
.بررسي آنتي بادي ذکر شده در سرم يا پالسما به روش االيزا مي باشدتفسير باليني :

-  مقادير مرجع :
1. . خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ۳.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، 

کاليبراسيون معتبر
 احتياط ها :

- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

شنبه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0080546کد بين المللي :Hydatic Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Echinococus IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار کيست هيداتيک ( کبدي) دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز  ليپميک ايکتريک معيار رد نمونه :

بررسي آلودگي انسان به الر و انگل اکينوکوکوس گرانولوزوستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم0080546کد بين المللي :Hydatic Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کيست هيداتيک دارد؟ کيست کبدي- سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم ، پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲ ميلي ليتر//پالسما:۱سرم؟
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر//پالسما:۰/۵سرم:

هموليز شديد/ ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :
.بررسي آنتي بادي برعليه آنتي ژنهاي اکي نوکوکوس به روش االيزا مي باشدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
1. . عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ،   ،

خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر.3
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه - سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :Stool Calprotectinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Stool Calprotectin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 24 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به رژيم غذايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار التهاب روده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع بدون هيچگونه نگهدارنده   ِ نوع نمونه :

1gr  حجم نمونه :
۱کمتر از   gr  كمترين حجم نمونه :

مدفوع به همراه نگهدارنده يا ماندن نمونه در دماي محيط معيار رد نمونه :

(gastrointestinal) التهاب هاي معده اي روده اي (diverticulitis) بررسي و تشخيص التهاب رودهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
در حين انجام تست نمونه از بين ميرود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080313کد بين المللي :Listeria Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي هپارين يا سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک، ايکتريک معيار رد نمونه :
تشخيص ليستريوزتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080313کد بين المللي :Listeria Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله درب قرمز، لوله حاوي هپارين يا سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1



الندا 100  كمترين حجم نمونه :
هموليز،ليپميک،ايکتريک معيار رد نمونه :

تشخيص ليستريوزتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Brucella sp. Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Brucella sp. Ab (IgG) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۲بيش از 
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه تب مالت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي سيترات يا هپارين يا لوله درب بنفش

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسماي سيترات- هپارين- اي دي تي ا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

تشخيص بروسلوز يا تب مالتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

رو زپس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Brucella sp. Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Brucella sp. Ab (IgM) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۲بيش از 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري تب مالت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي محلول سيترات و هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسماي سيترات -هپارين -اي دي تي ا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

تشخيص بروسلوز يا تب مالتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف-کد بين المللي :Brucella sp. Ab IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
بالفاصله پس از جمع آوري و جداسازي ، تا قبل از انجام آزمايش ،نمونه در لوله تيره ( محيط تاريک) نگهداري و حمل گردد. از تکرار"

".چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد
راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم/ آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه و چهارشنبه - صبح روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سي اس اف-کد بين المللي :Brucella sp.Ab IgMمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
بالفاصله پس از جمع آوري و جداسازي ، تا قبل از انجام آزمايش ،نمونه در لوله تيره ( محيط تاريک) نگهداري و حمل گردد. از تکرار"

".چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد
راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم و آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه و چهارشنبه - صبح روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086677کد بين المللي :H.Pylori (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Helico Bacter Pylori IgG نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل معده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما- هموليز- ليپميک شديد- ايکلترک- آلودگي باکتريايي معيار رد نمونه :
بررسي عفونت هاي باکتريايي هليکوباکترپيلوريتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :H. pylori (IgA)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Helico Bacter Pylori IgA نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل معده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

پالسما- هموليز- ليمپيک شديد- اليکترک- آلودگي باکتريايي معيار رد نمونه :

بررسي عفونت باکتريايي هليکوباکتري پيلوريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0086738کد بين المللي :Mycoplasma pneumoniae (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آلودگي به بيماري باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



سرم   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
پالسما-هموليز-ليپميک شديد-ايکتريک معيار رد نمونه :

الودگي ميکروبي
جهت بررسي الودگي و عفونت باکتريايي مايکو پالسما پنومونيهتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

خير جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086631کد بين المللي :Chlamydia T. Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Chlamydia Trachomatis IFFT نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين و يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم و پالسماي سيترات و هپارين و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :

تشخيص عفونت کالميديايي که باعث اورتريت در اقايان و سقط جنين و يا زايمان زودرس بانوان ميشودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Diphteria Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Diphteria-G نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روزه 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
به مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟- سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

تعيين آنتي بادي توليد شده توسط واکسنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دوشنبه ها روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087299کد بين المللي :FTA-Ig Mمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Treponema Pallidum II FT(Igm) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار بيماري سفليس شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي محلول هپارين/ لوله حاوي محلول سيترات /EDTA لوله درب بنفش خون تام

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
پالسماي هپارين , EDTA سرم-پالسماي  سيترات   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص عفونت  سفليستفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم-کد بين المللي :Diphteria Ab (IgM) مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 15 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087299کد بين المللي :FTA-IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Treponema Pallidum II FT(Igg) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار سفليس ميباشد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين و يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :
تشخيص  عفونت سفليستفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :Mycoplasma pneumoniae(IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آلودگي پنوموني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

-پالسما-هموليز شديد-ليپميک شديد معيار رد نمونه :
ايکتريک-الودگي ميکروبي

 سالگي۳۰ تا ۵جهت تشخيص الودگي با مايکو پالسما در پنوموني بخصوص در سنين تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
خير جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Borrelia Burgdorferi Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

الکتروکمي لومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
Borrelia Burgdorferi Ab (IgM) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار تورم و برآمدگي با درد عضالني در بدن است؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF -پالسما سيتراته -EDTA سرم- پالسما   ِ نوع نمونه :



ميلي ليتر۲ميلي ليتر//1  حجم نمونه :
ميلي ليتر۱ميلي ليتر//0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ايکتريک-ليپميک معيار رد نمونه :
ارزيابي بيماري محتمل اليمتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : هفته۳تا  2

خونکد بين المللي :Borrelia Burgdorferi Ab (Ig G)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

الکتروکمي لومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
Borrelia Burgdorferi Ab (Ig G) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار تورم و برآمدگي در پوست بدن با درد عضالني است؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF -پالسما سيتراته -EDTA سرم- پالسما   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر۲ميلي ليتر//1  حجم نمونه :
ميلي ليتر۱ميلي ليتر//0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ايکتريک-ليپميک معيار رد نمونه :

تشخيص بيماري اليمتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : هفته۳تا  2

خون0080562کد بين المللي :HAV Ab (Total)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
HAV Ab (Total)--- هپاتيت A آنتي بادي نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 ساعت پس از دريافت بيوتين نمونه گيري۸ ساعت پس از مصرف بيوتين خونگيري شود-بيماران دريافت کننده بيوتين تا ۸حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :
نشوند

آيا بيمار سابقه مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/لوله حاوي محلول هپارين يا سيترات

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم و انواع پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ايکتريک-ليپميک معيار رد نمونه :

A بررسي هپاتيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

ECL توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080562کد بين المللي :HAV Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hepatit  A Virus نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت بعد خونگيري شوند۸ميلي گرم در روز ۵بيماران دريافت کننده بيوتين بيش از  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين و يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
( هپاينه سديم يا ليتيوم,k3 EDTA, سرم يا پالسما (سديم سيترات   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

حادA  تشخيص هپاتيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Kala azar IgGمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تب دارد؟ آيا کاهش وزن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز  پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087340کد بين المللي :HBS Agمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
HBsAg نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
تا يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

بيش از يک هفته - چندين ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي محلول هپارين يا سيترات

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
و سيترات و هپارينEDTA سرم يا پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد و ليپميک شديد معيار رد نمونه :

B تشخيص هپاتيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0086706کد بين المللي :HBS Abمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hepatit B Ab نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

چندين ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله حاوي ماده هپارين يا سيترات/ لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم يا پالسماي هپارين سيترات   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

ليمپيک هموليز معيار رد نمونه :
B به منظور تاييد ايمني بدن باال ماندن تيتر در طول زمان و در بررسي هاي بيماري هپاتيت ويروسي نوع HBS Ab بررسي تيترتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد  جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086707کد بين المللي :HBeAgمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hepatitis B envelore virus Ag نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

چندين ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي محلول هپارين يا سيترات

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



EDTA سرم يا پالسماي سيتراته هپارين   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز ليمپيک معيار رد نمونه :

B تشخيص مراحل بيماري هپاتيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087350کد بين المللي :HBeAbمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hepatit B Envelore Viruse نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک-ايکتريک معيار رد نمونه :

B تشخيص مراحل هپاتيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086704کد بين المللي :HBCAb (Total)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hepatit B core AB نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي محلول سيترات يا هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سيترات سديم EDTA سرم يا پالسماي هپارين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک ليمپيک و هموليز شديد معيار رد نمونه :

B تشخيص مراحل بيماري هپاتيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080561کد بين المللي :HBC Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hepatit B Core IgM نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشد هاست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين و يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سيترات EDTA سرم يا پالسماي هپارين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
حاد B تشخيص مراحل هپاتيتتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Ig G Indexمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ig M Indexمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Chlamydia IgGمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ايا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده، نمونه هموليز، نمونه ليپميک شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086803کد بين المللي :HCV Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Hepatitis  C virus Ab نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري/ ناپايدار  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز۳درجه سانتيگراد/  2-8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

درجه سانتيگراد/ يک هفته 20- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار بيماري هپاتيت دارد يا خير؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز يا لوله حاوي هپارين يا لوله درب بنفش/ از دفريز شدن جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم و پالسماي هپارين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



هموليز ليمپيک شديد و ايکتريک شديد معيار رد نمونه :

C تشخيص هپاتيتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :HCV Ab (Western Blot)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Immunoblot  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين و يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
پالسماي هپارينه ،EDTA سرم، پالسماي   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 15 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0873501کد بين المللي :HDV Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
hepatitis delta virus نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
چندين ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



(پالسما جداسازي شود )EDTAلوله حاوي محلول سيترات يا هپارين/ لوله درب بنفش خون تام
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edtaسرم يا بالسماسيتراته هبارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

ليبميک معيار رد نمونه :
D بررسي هباتيتتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :H.Pylori (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل معده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز/ نمونه پالسما

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک معيار رد نمونه :
در بيماران مشکوک يا داراي عالئم H.Pylori بررسي وجود عفونت باکترياييتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Chlamydia IgMمشخصات تکميلي آزمايش :



االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Chlam-M نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟و سن  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
2ml  حجم نمونه :

1ml  كمترين حجم نمونه :
- معيار رد نمونه :

 . گونه کالميديا که در انسان ايجاد بيماري مي نمايند شامل پسيتاسي، تراکوماتيس و پنومونيه مي باشند۳کالميدياها باکتري هاي داخلي سلولي مي باشند. تفسير باليني :
.ارزيابي پنوموني آتيپيک در شيرخواران لنفوگرانولوم ونروم يا پسياپکوزيس

 مقادير مرجع :
.به علت پايين بودن حساسيت ، ويژگي و ارزش اخباري تست سرولوژي ، نمي توان براي تشخيص عفونت فعال استفاده کرد  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

دوشنبه - پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087390کد بين المللي :HIV I&II Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
HIV I&II(Ab & P24Ag) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
تا يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

چندين ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ايا بيمار ضعف سيستم ايمني پيدا کرده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز  ليپميک ايکتريک معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري ايدزتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 



دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس ازانجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080560کد بين المللي :HIV P24 Agمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سيستم ايمني بدن دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم- مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

0.6ml  حجم نمونه :
0.3ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز- ايکتريک- ليپميک معيار رد نمونه :

 هفته پس از۲را تا  HIV ويروس نقص ايمني اکتسابي در سرم اهداکنندگان خون، زمان مورد نياز جهت پيدا کردن آلودگي با P24 پيدا کردن آنتي ژنتفسير باليني :
 .ممکن است اهميت پروگنوستيک در ايذر داشته باشد HIVآلودگي اوليه کوتاه مي کند. تشخيص عفونت حاد اخير با

 مقادير مرجع :
.حساس نمي باشد PCR به اندازه کشت يا HIV اين تست جهت پيدا کردن عفونت  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 1 روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روزه۱۰تا  7

سي اس اف0087390کد بين المللي :HIV Ab 1+2 (CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSf مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار و نوع نمونه حتما روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم ناکافي/ آلودگي نمونه معيار رد نمونه :



تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :HIV Ab (Western Blot)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

روش وسترن بالت  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما هپارينه -EDTA سرم - پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز- ايکتريک- ليپميک معيار رد نمونه :
 .به روش االيزا با وسترن بالت تاييد مي گردد HIV Ab تاييد مثبت بودن تستتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 20 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۰تا  7

نوع نمونه :کد بين المللي :Chlamydia IgAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده، نمونه هموليز، نمونه ليپميک شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087449کد بين المللي :HTLV Ab I & IIمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Human T-cell lymphotropic Virus نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

چندين ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي محلول سيترات يا هپارين

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم يا پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد ليمپيک واضح معيار رد نمونه :
HTLV 1,2 تشخيص موارد مبتال بهتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HTLV I &II CSFمشخصات تکميلي آزمايش :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه هپاتيت دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
"پالسما هپارينه ، مايعات بدن ، مايع نخاع ، EDTA سرم ، پالسما"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يک شنبه و سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ساعت 72 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۱۴پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CMV IgMمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش،لوله حاوي هپارين يا سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم،پالسما هپارينه يا سيتراته يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک،ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Hydroxy butyratمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Anti-Ganglioside Panelمشخصات تکميلي آزمايش :
(Tay-Satchs)

سرم-کد بين المللي : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار ضعف يا مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 60 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :Anti GM1 Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني و دفاعي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم،هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

.قبل از ارسال نمونه تماس بگيريد روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم-کد بين المللي :Acetylcholine Receptor Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
AChR Ab ، Anti - AChR ، آنتي بادي تعديل کننده استيل کولين، آنتي بادي مسدودکننده رسپتور استيل کولين نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک هفته   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني مدت  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني بدن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

الندا۲۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

بيماري مياستني گراويس همراه با دو نوع اتوآنتي بادي مي باشد ، اتو آنتي بادي که به محلي غير از محل اتصال استيل کولين متصل ميگردد. و اتوآنتي باديتفسير باليني :
.هايي که به محل اتصال آلفا - بونگاروتوکسين متصل مي گردد

-  مقادير مرجع :
. درصد از بيماران مبتال به مياستني گراويس آنتي بادي هاي گيرنده استيل کولين وجود ندارند۳۴-۷در   احتياط ها :

- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

شنبه ها و سه شنبه ها روز و زمان انجام آزمايش 
يک روز مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti TB Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰سه ماه در - c?"  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
"سرم ، خلط ، مايعات بدن"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Anti TB Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰سه ماه در - c?"  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ و سل و سن بيمار هم الزم است  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
"سرم ، خلط ، مايعات بدن"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti TB Ab (IgA) مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲روز در دماي  7"  c? ،  ۲۰سه ماه در - c?"  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c? - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ سل  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
"سرم ، خلط ، مايعات بدن"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080545کد بين المللي :TB Ab-IgMمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟سل  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080545کد بين المللي :TB Ab-IgG مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ سل  اطالعات الزم از بيمار :
csf مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار با نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csfمايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي1  كمترين حجم نمونه :

حجم ناکافي و يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080545کد بين المللي :TB Ab-IgA مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟سل  اطالعات الزم از بيمار :
csfمايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار با نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
Csfمايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم ناکافي يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سي بي سي فريزوناشتا0کد بين المللي :glucagonمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086384کد بين المللي :NBTمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت در همان روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنقش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته خون، نمونه يخ زده معيار رد نمونه :

بررسي انفجار تنفسي در نوتروفيلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

.نمونه کهنه باشد  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

.الم فيکس شده قابل نگهداري است مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTA-کد بين المللي :CMV Ag (PP 65)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

فلورسانس مستقيم  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ايا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :



سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
عدم وجود سايتومکالو ويروس در الم تهيه شده از بيمارتفسير باليني :

-  مقادير مرجع :
نمونه کهنه و لخته و آلوده  احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

Dayli+1 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
روز 10 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون هپارينه0086812کد بين المللي :HLA B52مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني يا آفت دهاني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در يخچال نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

کهنه بودن نمونه حمل ونقل نادرست نمونه ليز شدن نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086812کد بين المللي :HLA B5مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
HLA Immunotyping نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني يا آفت دهاني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه داخل يخچال نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTAخون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

کهنه بودن نمونه حمل ونقل نادرست نمونه ليز شدن نمونه معيار رد نمونه :
هاي مربوطه که فرد درسطح سلولهاي خود داردAg که هرفرد به ارث برده است وHLA براي شناسايي ژن اصليتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086812کد بين المللي :HLA B7 مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

PCR  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  5  c?  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني بدن دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 6  حجم نمونه :
ميلي ليتر 3  كمترين حجم نمونه :

"حجم کم ، هموليز ، منجمد ، نمونه لخته ، ضد انعقاد نامناسب" معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086812کد بين المللي :HLA B8مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



PCR  نام روشهاي اندازه گيري :
HLA Immunotyping نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟و سن  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

درزمان کوتاه بعداز نمونه گيري سريع به بخش مرتبط تحويل داده شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTAخون تام   ِ نوع نمونه :

6ml  حجم نمونه :
3ml  كمترين حجم نمونه :

نمونه هاي هموليز، لخته و ضد انعقاد هپارين معيار رد نمونه :

هاي مربوطه که فرد درسطح سلولهاي خود داردAg که هرفرد به ارث برده است وHLA براي شناسايي ژن اصليتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086812کد بين المللي :HLA B27مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
HLA Immunotyping نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در يخچال نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

کهنه بودن نمونه حمل ونقل نادرست نمونه ليز شدن نمونه معيار رد نمونه :
هاي مربوطه که فرد درسطح سلولهاي خود داردAg که هرفرد به ارث برده است وHLA براي شناسايي ژن اصليتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس ا زانجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

0086812Hole blood EDTAکد بين المللي :HLA B35مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

PCR  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  5  c?  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c?  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟و سن  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام حاوي   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 6  حجم نمونه :
ميلي ليتر 3  كمترين حجم نمونه :

"حجم کم ، هموليز ، منجمد ، نمونه لخته ، ضد انعقاد نامناسب" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086812کد بين المللي :HLA B51مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني يا آفت دهاني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در يخچال نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

کهنه بودن نمونه حمل ونقل نادرست نمونه ليز شدن نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :HLA DRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حتما پر شود- در يخچال نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

کهنه بودن نمونه حمل ونقل نادرست نمونه ليز شدن نمونه معيار رد نمونه :

(patternity) در گيرنده ودهنده پيوند مغز استخوان وهمچنين تعيين الگوي والديني  HLA-Typing تعيينتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

. مواد وکيت در شرايط گفته شده در بروشور کيت نگهداري شود۲مي شود.مانند خون هپارينه،  PCR تمامي عوامل وموادي که منجر به مهار واکنش .1 . 
.از آلوده شدن مواد کيت ونمونه هاي مورد آزمايش خودداري کنيد۳  درجه،۲۰در فريزر - Master Mixو  Taq درجه و۸-۲پليت در يخچال  .

 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :HLA DQمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حتما پر شود/ نمونه در يخچال نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :



EDTa خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 6  حجم نمونه :

سي سي 3  كمترين حجم نمونه :
کهنه بودن نمونه حمل ونقل نادرست نمونه ليز شدن نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس ازانجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Amino Acid and Acylcarnitineمشخصات تکميلي آزمايش :
profile

خونکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
کاغذ غربالگري راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : روزه نمونه گرفته شود۵از نوزاد تا 
خون   ِ نوع نمونه :

دايره هاي کاغذ غربالگري کامال پر شود  حجم نمونه :
دايره هاي کاغذ غربالگري کامال پر شود  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :HLA ABC PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه پيوند اعضا داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن پنل شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

نمونه هاي هموليز  لخته و ضد انعقاد هپارين معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 3 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :1کد بين المللي :Profile acylcarnitineمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Clobazamمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تشنج دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Seleniumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

اتميک ابزورپشن  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار استرس است؟آيا بيمار اخيرا دچار مسموميت شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

براي وضعيت فلز سلنيمتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti Huمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Reverse T3مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :



سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون هپارينهکد بين المللي :Blood Histamine مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه حتما فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
خون هپارينه   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

کهنه بودن نمونه حمل ونقل نادرست نمونه ليز شدن نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Glutamat Receptor Antibodyمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نيازندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل يادگيري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080530کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080531کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086816کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086816کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0086816کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080530کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080531کد بين المللي :0مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Histamineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :WBC Crossmath With donorمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 12  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل سقط جنين داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش و لوله قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
بهمراه سرم EDTA خون   ِ نوع نمونه :
۲۰خون:   ML    : ۲سرم ML  حجم نمونه :

۲۰خون:  ML     : ۲سرم  ML  كمترين حجم نمونه :
هموليز،ليپميک، ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0086807کد بين المللي :Antibody Reactivity Panelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساع 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edta خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

خون لخته، خون کهنه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080564کد بين المللي :Factor V Leiden mutationمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edta خون تام   ِ نوع نمونه :

4cc  حجم نمونه :
2cc  كمترين حجم نمونه :

edta خون لخته-خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction-pcr-post pcr توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080482کد بين المللي :DNA Extractionمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

بسته به نوع نمونه  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
بسته به نوع نمونه  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

بسته به نوع نمونه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بسته به نوع تست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

بسته به نوع تست  اطالعات الزم از بيمار :
بسته به نوع تست راهنماي جمع آوري نمونه :

بسته به نوع تست نياز هاي همراه نمونه :
vaginal، urethral، CSF، CVS، مايع امنيون، بافت، سرم، پالسما، خون EDTA   ِ نوع نمونه :

بسته به نوع تست  حجم نمونه :
بسته به نوع تست  كمترين حجم نمونه :

بسته به نوع تست معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
به روش ستوني، کيت امرافر با دستگاه roche کيت توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 2 مدت زمان انجام آزمايش :

بسته به نوع تست جوابدهي اورژانس :



بسته به نوع نمونه مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :WBC Crossmath Panelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Gabapantinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم ناکافي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti-C1qمشخصات تکميلي آزمايش :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه7 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Oxcarbazepin Levelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل صرع دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :



سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :EBV Urine PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار و نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Arsenicمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : ساعت۱روز نمونه سرم/ ادرار  2
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مسموميت غذايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

حتما شرح حال بيمار گرفته شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز سرم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine 24 hours C-peptideمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت  4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابتيک يا کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

نگهدارنده ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :TB PCR مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
متغير راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه، نام و نام خانوادگي نياز هاي همراه نمونه :
CBC نمونه هاي تنفسي، بافت (تازه يا بلوک) مايعات بدن، شيره معده، ادرار و سرم و   ِ نوع نمونه :

۴گرم ، ساير : ۱۰بافت  ML  حجم نمونه :
۲ گرم ، ساير : ۵بافت  ML  كمترين حجم نمونه :

لخته CBC، هموليز- بافت هاي فرماليني معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Brucella PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، نمونه ادرار و ترشحات چشم،دهان،حلق راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CBC(EDTA)ادرار ، سواب چشم و حلق و دهان ، EDTA پالسماي   ِ نوع نمونه :

۴ادرار :  ml ،  : ۲سواب ml ،  : ۲پالسما ml  حجم نمونه :
۲ادرار :  ml ،  : ۱سواب ml ،  : ۱پالسما ml  كمترين حجم نمونه :

لخته CBC ، سواب بدون محيط ترانسپورت ، هموليز، سواب هايي از جنس کلسيم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

بافت0080330کد بين المللي :PCR for H.Pyloriمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
بافت راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار بهمراه نوع نمونه روي ظرف قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
بافت ، شيره معده، خلط، مدفوع، باکتري پالک دندان   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

Formalinized نمونه معيار رد نمونه :
التهاب و عفونت هاي معدهتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خلط0080330کد بين المللي :TB PCR (Sputum) مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

يکساعت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ سل  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه خلط راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار بهمراه نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
خلط   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080330کد بين المللي :T.B PCR (Urine) PCR مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟سل  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار قيد شود  نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه يا حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Chlamydia trachomatis PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : ماه نمونه را نگهداري کرد۱ درجه سانتي گراد مي توان ۳۰ تا ۲ترجيحا در يخچال نگهداري شود اما در دماي 
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

رم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :



سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :
خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري، نمونه در معيار رد نمونه :

نگهدارنده هاي مهار کننده پي سي آر مثل فرمالين
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
FLASH PCR توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Mycoplasma Pneumonia(PCR)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
edta پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

همويلز، عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

human Herpes Simplex 1&2مشخصات تکميلي آزمايش :
PCR

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت به جز نمون هاي بافت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت به جز نمون هاي بافت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۳ماه، بافت  1



 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

رم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Lavender (EDTA), pink (K2EDTA), or serum separator tube. OR CSF, bronchoalveolar lavage (BAL), amniotic fluid, vesicle fluid, 

ocular fluid, tissue. Cervix, vagina, urethra, anal/rectal, other genital sources, urine
  ِ نوع نمونه :

 Fluid 0.5 mL, Respiratory1.5 mL, Urine 0.5 mL  حجم نمونه :
Body or Ocular Fluid: 0.3 mL; Respiratory Specimen: 1 mL  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده ,formalin-fixed and/or paraffin-embedded tissues, Heparinized specimens معيار رد نمونه :
بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :DNA Extraction-Urineمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0080330کد بين المللي :Hepatitis B Virus DNA PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 72  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه بيماري، استفاده از دارو  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت۲۴جدا کردن سرم يا پالسما طي   .Lavender (EDTA), pink (K2EDTA) or serum separator tube ،لوله درب بنفش

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم ،EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

فريز نباشد ،Heparinized specimens معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Prothrombin Gen Mutationمشخصات تکميلي آزمايش :
G20210A (PCR)

خون0080564کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



extraction-pcr-post pcr توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :EBV PCR QUALITATIVEمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ آيا در اطراف گلو يا پشت گوش دچار تورم است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

رديد انجام دهنده آزمايش ، نتيجه کنترل کيفي ، نظر سوپروايزر يا مسئول فني ، نظر پزشک معالج يا بيمار ، سرم از خون جدا نشده باشد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Tissue For PCR مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مدت زمان طوالني اگر در نگهدارنده باشد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مدت زمان طوالني اگر در نگهدارنده باشد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

شرح حال بيمار در برگه ي فرم شرح حال پاتولوژي نوشته شده است  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه بافت راهنماي جمع آوري نمونه :

ماده نگهدارنده مانند فرمالين نياز هاي همراه نمونه :
بافت   ِ نوع نمونه :
متغير  حجم نمونه :

متغير  كمترين حجم نمونه :



عدم نگهداري در ماده نگهدارنده مناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

0080330Hole blood EDTAکد بين المللي :TB  PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :DNA Extraction EDTAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080499کد بين المللي :DNA Extraction- Citratمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080499کد بين المللي :DNA Extraction-Serumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 DNA Extraction-Vaginalمشخصات تکميلي آزمايش :
&Urethral

خون0080499کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0080499کد بين المللي :DNA Extraction-tissueمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :TOXO PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ آيا دچار نقص سيستم ايمني است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

خون لخته تغيير رنگ ، EDTA ترديد انجام دهنده آزمايش ، نتيجه کنترل کيفي ، نظر سوپروايزر يا مسئول فني ، نظر پزشک معالج يا بيمار  ، خون غير از  معيار رد نمونه :
خون و خوب جدا نشدن سرم از خون

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080482کد بين المللي :DNA Extraction Fluidمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080482کد بين المللي :DNA Extraction - Sendمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080330کد بين المللي :HSV( PCR for CSF)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت به جز نمون هاي بافت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت به جز نمون هاي بافت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۳ماه، بافت  1
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : CSF مايع

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Lavender (EDTA), pink (K2EDTA), or serum separator tube. OR CSF, bronchoalveolar lavage (BAL), amniotic fluid, vesicle fluid, 

ocular fluid, tissue. Cervix, vagina, urethra, anal/rectal, other genital sources, urine
  ِ نوع نمونه :

 Fluid 0.5 mL, Respiratory1.5 mL, Urine 0.5 mL  حجم نمونه :
Body or Ocular Fluid: 0.3 mL; Respiratory Specimen: 1 mL  كمترين حجم نمونه :

جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080482کد بين المللي :DNA Extractionمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080497کد بين المللي :Hepatitis C Virus PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه و استفاده از دارو  اطالعات الزم از بيمار :
Lavender (EDTA), pink (K2EDTA), plasma preparation tube (PPT), or serum separator tube. جدا سازي سرم يا پالسما کمتر از

ساعت 24
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

فريز نباشد .Heparinized specimens معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, real time PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Hepatitis C Virus PCR Viralمشخصات تکميلي آزمايش :
Load

نوع نمونه :-کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه و استفاده از دارو  اطالعات الزم از بيمار :
Lavender (EDTA), pink (K2EDTA), plasma preparation tube (PPT), or serum separator tube. جدا سازي سرم يا پالسما کمتر از

ساعت 24
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

فريز نباشد .Heparinized specimens معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, real time PCR توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :
روز 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :HCV PCR Genotypingمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
edtaپالسما   ِ نوع نمونه :
سي سي 3  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
هموليز، عدم فريز، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080497کد بين المللي :HIV PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edta سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

ضد انعقاد هپارينه،سرم فيبرينه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080498کد بين المللي :HIV Viral Loadمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم ، edta پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، استفاده از هپارين معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CRP Emergencyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 11  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل التهابي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 درجه سانتيگراد در۲-۸نمونه بالفاصله جمع آوري شود و بهتر است هرچه زودتر مورد آزمايش قرار گيرد و در غير اين صورت بايد در دماي 

.يخچال نگهداري شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Serum-plasma : heparin  & K2 -EDTA  , K3-EDTA   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز بودن ليمپيک بودن آلودگي سرم ممکن است نتايج مثبت کاذب ايجاد کند معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PCR  RNA مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HBV Genotypeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edtaپالسما   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 3  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه، هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080499کد بين المللي :PCR  intererpretationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080499کد بين المللي :PCR interpretationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Rubella (PCR)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار واکسن سرخجه زده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
edtaپالسما   ِ نوع نمونه :
سي سي 3  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :EBV CSF PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تورم در پشت گوش يا اطراف ناحيه گلو دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
csf مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csf مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :CMV PCR Quantitativeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080499کد بين المللي :PCR  intererpretationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :T.B PCR (Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ سل  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه بهمراه مشخصات بيمار قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Cyto Megalo Virus PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : هفته۱ساعت، خون و مغز استخوان  8
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  هفته۱ساعت ، خون و مغز استخوان  72

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : هفته۱ماه، خون و مغز استخوان  1
ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه بيماري، استفاده از دارو  اطالعات الزم از بيمار :



Lavender (EDTA), Pink (K2EDTA), or Serum Separator Tube ،نمونه بافت سريع فريز شود راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

 serum or plasma whole blood, bone marrow, amniotic fluid, BAL, CSF, ocular fluid, or urine Genital; cervix, vagina, urethra, 
anal/rectal, other genital sources  CSF, ocular fluid, tissue

  ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

 ،Heparinized specimens ،بافت پارافينه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cytomegalo virus PCR for CSFمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : هفته۱ساعت ، خون و مغز استخوان  8
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  هفته۱ساعت ، خون و مغز استخوان  72

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : هفته۱ماه، خون و مغز استخوان  1
ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه بيماري، استفاده از دارو  اطالعات الزم از بيمار :
Lavender (EDTA), Pink (K2EDTA), or Serum Separator Tube ،نمونه بافت سريع فريز شود راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
 serum or plasma whole blood, bone marrow, amniotic fluid, BAL, CSF, ocular fluid, or urine Genital; cervix, vagina, urethra, 

anal/rectal, other genital sources  CSF, ocular fluid, tissue
  ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

 ،Heparinized specimens ،بافت پارافينه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :

روز 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Fungi PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
فورا براي آزمايشگاه ارسال شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
تراشيدن نمونه پوست بيمار راهنماي جمع آوري نمونه :

تيغ بيستوري نياز هاي همراه نمونه :
تراشه هاي زخم بيمار   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Anti Mullerian Hormoneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Mullerian Hormone نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشد هاست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد روزيکه پزشک معين کرده است بيمار مراجعه کند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل در نظم قاعدگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از جداشدن سرم يا پالسما سريعا دريخچال نگهداري شود  از فريزوآب شدن مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسماي هپارينه ليتيوم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز وليپميک معيار رد نمونه :
AMH بررسي کارکرد تخمدانها برري عملکرد بيضه ها درکودکان وپايش تومور سلول گرانولوزا تخمدان توليدکنندهتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084480کد بين المللي :T3مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۳۰تا 
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، درب بنفش، لوله حاوي ماده سيتراته يا هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم و پالسما هپارين و سيترات و سديم فلورايد و پتاسيم اگزاالت و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک شديد-هموليز شديد-ليپميک شديد معيار رد نمونه :
بررسي عملکرد غده تيروئيدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080169کد بين المللي :T4مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
T4 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش يا لوله حاوي هپارينه يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

% افزايش داده شود۱۰هرگاه  به عنوان ضد انعقاد از سديم سيترات استفاده شد جواب بايد  نياز هاي همراه نمونه :
و سديم سيترات  و ليتيوم وسديم هپارين يا سرم k3 EDTA   پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

پايش غده تيروئيد -- TSH بررسي هايپر و هايپو تيروئيديسم اوليه و ثانويه - پايش درمان سوکبتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084479کد بين المللي :T3 Resine Uptakeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
T3 Resine Uptake نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت نبايد خونگيري شوند۸بيماران دريافت کننده دوزباالي بيوتين تا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله درب قرمز، لوله حاوي هپارين يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سديم سيترات سديم فلورايدk3 EDTA( سرم يا پالسما:هپارين (آمونيوم يا ليتيم يا سديم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ايکتيريک معيار رد نمونه :
T به همراه اندازه گيريتفسير باليني : جهت تخمين بهتروضعيت تيروئيددرحالتهاي کاهش يا افزايش پروتئين هاي حامل تيروکسين4  

TBG از جمله
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :FTIمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مختص سيستم آزمايشگاه دنا - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا  اطالعات الزم از بيمار :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا راهنماي جمع آوري نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا نياز هاي همراه نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا   ِ نوع نمونه :



مختص سيستم آزمايشگاه دنا  حجم نمونه :
مختص سيستم آزمايشگاه دنا  كمترين حجم نمونه :

مختص سيستم آزمايشگاه دنا معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084483کد بين المللي :TSHمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار نبايد اخيرا تزريق راديوايزوتوپ داشته باشد/ بهتر است بيمار ناشتا باشد ،RIA در صورت استفاده از روش آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش، لوله هپارينه يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم و پالسما هپارين و سيترات و سديم فلورايد و پتاسيم اگزاالت و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز.ليپميک معيار رد نمونه :

بررسي کم کاري و پرکاري تيروئيدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084481کد بين المللي :Free T3مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Free T3 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



۵بيماران دريافت کننده ي بيوتين ( آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : mg/day<)  ساعت پس از دريافت نبايد نمونه گيري شوند۸تا 

آيا بيمار مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله هپارينه و لوله حاوي سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
و ليتيوم هپارين  K2 & k3 EDTA سرم يا پالسماي بصورت پودر   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليمپيک معيار رد نمونه :
تشخيص عملکرد تيروئيدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080173کد بين المللي :Free T4مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Free T4 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يک ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
۵بيماران دريافت کننده ي بيوتين ( آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : mg/day<)  ساعت پس از دريافت نبايد نمونه گيري شوند۸تا 

آيا بيمار سابقه مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، درب بنفش، لوله حاوي ماده سيتراته يا هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
و ليتيوم هپارين  K2 & k3 EDTA پالسماي رقيق شده   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليپميک معيار رد نمونه :
بررسي وضعيت غده تيروئيدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083001کد بين المللي :F.S.Hمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
Folicle Stimulating Hormone نام هاي مشابه :

روز 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز قاعدگي اعالم مي کند۳-۲با نظر پزشک - گاهي پزشک  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل در نظم قاعدگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله درب قرمز، لوله حاوي هپارينه يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

 ازفريزوآب کردن مکرر جلوگيري شود درصورت استفاده از ضد انعقاد سديم سيترات وسديم فلورايد يا پتاسيم اگزاالت
%ذوب شود۸۶%و۸۰جواب نهايي به ترتيب در

نياز هاي همراه نمونه :

EDTA سرم يا پالسماي هپارينه و   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز و ليپميک معيار رد نمونه :

بررسي علت نامنظمي قاعدگي تعيين زمان تخمک گذاريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083002کد بين المللي :L.Hمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز قاعدگي اعالم مي کند۳-۲با نظر پزشک - گاهي پزشک  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل در نظم قاعدگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، درب بنفش، لوله حاوي ماده سيتراته يا هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :

ساعت سانتريفيوژ و جدا شود۲از فريزو آب مکرر جلوگيري شود ونمونه خون تا ظرف   
%بيشترجواب داده شود۱۰درصورت استفاده از سديم سيترات به عنوان ضدانعقادجواب آزمايش 

نياز هاي همراه نمونه :

وسديم سيتراتEDTA سرم ي پالسماي هپارينه يا   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

بررسي علت نامنظمي قاعدگي /پيش بيني زمان تخمک گذاريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 



مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084146کد بين المللي :Prolactinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Prolactin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت۸شب قبل از نمونه گيري به بچه شير داده نشود و پستان تحريک نشود-نمونه گيري در شرايط ارام و بدون استرس باشد-حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

و استروژن و دوپامين و ال دوپا و ارگوتامين trh از مصرف بيوتين گذشته باشد-عدم مصرف بنزوديازپين و فنوتيازين و
آيا بيمار سابقه مشکل پروالکتين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

.مخلوط شده و سپس سانتريفوژ شود.محلول رويي قابل استفاده است PEG ذوب و فريز مجدد نشود-با حجم مساوي از راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA-K3 سرم و پالسما ليتيوم هپارين و   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

بررسي اختالالت قاعدگي-بررسي هيپوفيز قدامي-بررسي علل ناباروري-بررسي هايپرگناديسم- تشخيص پروالکتيوما در زنان ياتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084402کد بين المللي :Testosteroneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه6  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از آخرين دوز دريافتي خونگيري شود۸ ميلي گرم در روز تا ۵يبماران دريافت کننده بيوتين با دوز باالتراز  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

از بيماران تحت درمان با ناندرلون نمونه گيري شود
آيا بيمار موهاي زائد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي ماده سيتراته يا هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سرم
K2&K3 EDTAپالسما : ليتيوم هپارين و

  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



هموليز -پالسما معيار رد نمونه :

pcosبلوغ تاخيري يا کاهش ميل جنسي با تخمدانتفسير باليني :
کمک به تشخيص سندرم اندروژنيک ،تخمدان پلي کيستيک،يا شک به تومور تخمدان،تومور ادرنال ،هاپير بالزي ادرنال،يا نقص تخمدان مفيد است

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080524کد بين المللي :Free Testesteroneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Free Testesterone نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار موهاي زائد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش، لوله حاوي ماده سيتراته يا هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک معيار رد نمونه :

 Total از SHBG در خانم ها بررسي هايپر اندروژنيسم در رابطه هيرسوتيسم در حضور يا غياب تخمدان پلي کيستيک- همچنين در موارد کاهش يا افزايشتفسير باليني :
Test مفيد تر است مثال در کم کاري تيروئيد يا چاقي

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0کد بين المللي :Anti intrinsic factorمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Anti-IF AB نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
1ml  حجم نمونه :

0.5ml  كمترين حجم نمونه :
- معيار رد نمونه :

گليکوپروتئيني است که در سلول هاي پاريئتال معده توليد مي شود. فاکتور داخلي به سيانوکوباالمين متصل شده و موجب تسهيل در (IF) فاکتور داخليتفسير باليني :
.B12 جذب آن مي شود. کاربرد ان در افتراق کم خوني بدخيم از ساير کم خوني هاي مگالوبالستيک،بررسي بيماران با سطوح پايين ويتامين

-  مقادير مرجع :
 احتياط ها : .در درصد کمي از بيماران مبتال به گريوز و ديابت وابسته به انسولين هم يافت مي شود PA نمي باشد.  اين آنتي بادي در غياب PA نتايج منفي رد کننده

- منابع باليني :
-- توضيح روش كار :

يک شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080525کد بين المللي :DHEA-Sمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Dehydroepian drosterone sulfate نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز2   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از آخرين دوز دريافتي خونگيري نشوند۸ ميلي گرم در روز تا ۵بيماران دريافت کننده بيوتين با دوز باالتراز  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : .

آيا بيمار سابقه مشکل غدد ادرنال دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
از فريز و اب کردن نمونه جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-سديم سيترات-سديم فلورايد/پتاسيم اگزاالت

K2&K3 EDTAپالسما : ليتيوم هپارين
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک- ليپميک - هموليز معيار رد نمونه :

بررسي علل هيرسوتيمتفسير باليني :
ارزيابي غدد ادرنال

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0084144کد بين المللي :Progesteronمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Progesteron نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ناباروري دارد؟ آيا دوران قاعدگي نامنظم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم

پالسما : ليتيوم هپارين- سديم هپارين - سيديم سيترات - سيدم فلورايد - پتاسيم اگزاالت
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک-ليپميک - هموليز معيار رد نمونه :

 تشخيص عدم ناباروري و تعيين انجام تخمک گذاريتفسير باليني :
تعيين عملکرد ناقص تخمدان

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083498کد بين المللي :OH Progesterone 17مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
17OH Progesterone نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
قبل از آزمايش از مصرف دارو خودداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پرمويي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله درب بنفش يا لوله حاوي هپارينه يا سديم سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد ليپميک شديد آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

۱۷مقدار تفسير باليني :  ohپروژسترون در خون را اندازه گيري مي کند که پيش ساز کورتيزول است به عنوان بخشي از غربالگري روتين نوزاد 
زماني که نوزاد دستگاه تناسلي دوگانه دارد,پرمويي يا عالوم بروز صفت مردانه در زنان ,توسعه جنسي زودرس درپسربچه ها



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082677کد بين المللي :Unconjugated Estriolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سال تولد مادر-اولين روز از آخرين قاعدگي-سن حاملگي-زمان مورد انتظار زايمان-وزن-نژاد-وضعيت ديابتي مادر  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش، لوله حاوي ماده هپارينه يا سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
يا هپارينه يا سيتراته EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082670کد بين المللي :Estradiolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نمونه  بايد يک هفته قبل از قاعدگي گرفته شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري هورمون زنانه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



سرم   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديدEDTA پالسماي معيار رد نمونه :

ليپميک شديد-ايکتريک شديد
تعيين و اندازه گيري دقيق استراديول براي سنجش و مديريت تعدادي از نقايص جنسي،بلوغ ديررس و زود رس ،نقايص دوره قاعدگي،يايسگي،تعيين تخمکتفسير باليني :

گذاري و بزرگ شدن سينه ها
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082728کد بين المللي :Ferritinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ferritin نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

ذخيره آهن بدنتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082530کد بين المللي :Cortisolمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۷روز- براي ادرار  5

ماه3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار ترجيحا ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد آدرنالين دارد؟ آيا بيمار مشکل استرس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله بنفش، لوله حاوي ماده هپارين يا سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
يا هپارينه يا سيتراته EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082530کد بين المللي :Cortisol (8AM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
cortisol نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه-- فقط يک بار فريز شود 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 به جواب بيمار اضافه شود۱۰ بعد از ظهر -- و در صورتي که از سيترات استفاده شود %۴صبح نمونه گيري شود يا  8 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار اختالف وزن شديد و يا خستگي مفرط شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
از فريز و اب شدن مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ساعت نمونه گيري ثبت شود نياز هاي همراه نمونه :
يا سديم و ليتيوم و آمونيوم هپارين K2&K3-EDTA  سرم-پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

يا سديم و ليتيوم و آمونيوم هپارين K2&K3-EDTA  سرم-پالسما معيار رد نمونه :

تشخيص سندروم کوشينگتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0082530کد بين المللي :Cortisol (5PM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
cortisol نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه-- فقط يک بار فريز شود 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 به جواب بيمار اضافه شود۱۰ بعد از ظهر -- و در صورتي که از سيترات استفاده شود %۴صبح نمونه گيري شود يا  8 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار اختالف وزن شديد و خستگي مفرط شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
از فريز و اب شدن مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ساعت نمونه گيري ثبت شود نياز هاي همراه نمونه :
يا سديم و ليتيوم و آمونيوم هپارين K2&K3-EDTA  سرم-پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

نمونه حاوي اسيد سيتريک و هموليز معيار رد نمونه :
تشخيص سندروم کوشينگتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Estriol in Urine 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
فعال کار نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

فعال کار نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
فعال کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فعال کار نميشود  اطالعات الزم از بيمار :
فعال کار نميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

فعال کار نميشود نياز هاي همراه نمونه :
فعال کار نميشود   ِ نوع نمونه :
فعال کار نميشود  حجم نمونه :

فعال کار نميشود  كمترين حجم نمونه :
فعال کار نميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :PTH - Intactمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Parathyrid Hormone نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : روز۲ ساعت و پالسما ۸سرم 
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۳ روز پالسما ۲سرم 
- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۶سرم و پالسما 

B ساعت ناشتا ودرطول مدت ناشتايي مولتي ويتامين يا مواد حاوي 12 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : يا بيوتين که اغلب درمکمل هاي مو پوست وناخن موجود مي7
 باشد مصرف نشود
آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

در صورت استفاده از سرم يا پالسما نمونه سريعا جدا شود راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

پايداري پالسما بيشتر است نمونه ترجيحا پالسما باشد K3 EDTA سرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد و ماليم معيار رد نمونه :

تعيين علت عدم تعادل کلسيمتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

رو زپس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0082024کد بين المللي :ACTHمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Aderenorticotropic hormone نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
  ساعت بعد۸ميلي گرم درروز۵صبح گرفته شود ,بيماران دريافت کننده بيوتين بيش از۱۰-۷ناشتا ,نمونه بين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

خونگيري شوند
آيا بيمار دچار مشکل فوق کليوي است؟  اطالعات الزم از بيمار :

ويالها قبل ازنمونه گيري گيري سردشوند ازبستن گارو حتي االمکان جلوگيري شود بالفاصله بعدازنمونه گيري توسط سانتريفيوژسرد پالسما
- فريز شود از فريز و آب شدن جلوگيري شود۲۰جدا شود بالفاصله آزمايش انجام شود يا در 

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه حتما فريز نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
(K2 & K3EDTA) پالسما   ِ نوع نمونه :



 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

سرم باشد يا هموليز باشد معيار رد نمونه :
تشخيص بيماريهاي فوق کليويتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
(روز پس از انجام تست( نمونه دفريز ميشود 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082308کد بين المللي :Calcitoninمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Calcitonin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
چندين ساعت  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ردجه۷۰ درجه و مدت زمان بيشتر در -۲۰روز در - 15
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

( آيا بيمار سابقه مشکل تيروئيدي ندارد؟ ( سرطان  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
حاوي سيترات يا هپارين/ EDTAلوله درب بنفش

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک- هموليز- ليپميک معيار رد نمونه :
سرطان مدوالي تيروئيد-با برخي از تومور ها براي تشخيص به کار مي رودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سي بي سي0کد بين المللي :Aldosteroneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Aldosterone نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

  ساعت قبل بيدار شده باشد و فعاليت عادب داشته باشد۲ صبح باشد-حداقل ۸بهتر است  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :
-  ساعت بيمار در حالت ايستاده يا نشسته باشد- عدم۲باشد حد اقل  Upright  صبح خونگيري نشود-اگر نياز به بيماري۱۰ترجيحا بعداز 

مصرف غذاهاي پر نمک - نداشتن استرس - عدم انجام فعاليت ورزشي شديد
آيا بيمار مشکل قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله ژلدار درب قرمز- لوله درب بنفش
نمونه ها پس از جداسازي حتما فريز شوند

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم---پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

( ساعته ادرار حاوي مواد نگهدارنده نباشد۲۴ليمپيک شديد ، هموليز ، آلودگي ميکروبي (در ادرار  معيار رد نمونه :
(در بررسي تعادل سديم و پتاسيم خون بررسي آلدسترونيسم اوليه (مثل آدنوم يا کارسينوم آدرنال و هايپرپالزسي کوتيکالتفسير باليني :

 (و نيز آلدسترونيسم ثانويه (بيماري رنوواسکوال 
بارگيري پتاسيم نقص قلبي همراه با آسيت بارداري و سندرم بارتر (Salt depletio) تخليه نمک

آلدسترون در تنظيم فشار خون نقش دارد و باعث افزايش سديم و کاهش پتاسيم مي شود
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0کد بين المللي :Androstendioneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Androstendione نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

۲۰ماه در دماي - 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نمونه بايد يک هفته قبل يا بعد از قاعدگي گرفته شود-ناشتا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تخمک گذاري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ايکتريک-ليپميک-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

بررسي سندروم هاي ايجاد صفات مردانه در زنانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 



مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084702کد بين المللي :B-hCGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

پرسيده شود LMP تاريخ  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080526کد بين المللي :Beta HCG-Titreمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Human chorionic gonadotropin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 12 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت بعد خونگيري شوند۸بيماران دريافت کننده دوز باالي بيوتين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

LMP تاريخ  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش،لوله هپارينه،لوله سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما هپارينه يا سيتراته،EDTA سرم،پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد  ايکتريک شديد معيار رد نمونه :



درتخمدان ,جفت و بيضه  بررسي و مديريت بيماران يا بيماريهاي تروفوبالستيک HCGمفيد درتشخيص وپايش تومورهاي توليدکنندهتفسير باليني :
   جنين مفيد است , تشخيص بارداري۲۱به همراه ديگر آزمايشات جهت بررسي احتمال سندرم داون يا تريزومي 

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Leptospirosis Ab IgMمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Leptospira interrogana IgM نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

.نام ونام خانوادگي بيمار بهمراه سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
از فريز و دفريز مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF/سرم/پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲ ميلي ليتر/ساير:۱سرم:
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر/پالسما:۰/۵سرم:

- معيار رد نمونه :

.لپتوسپيروز بيماري مشترک بين انسان و حيوان مي باشد. عفونت در انسان عمدتا در تابستان و پايييز اتفاق مي افتدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريز803493کد بين المللي :Leptospirosis Ab IgGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
Leptos-G نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

.آيا بيمار مشکل عفونت باکتريايي دارد؟نام ونام خانوادگي بهمراه سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :



- راهنماي جمع آوري نمونه :
.نام ونام خانوادگي بهمراه سن بيمار نياز هاي همراه نمونه :

CSF/سرم/پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر۲ ميلي ليتر/ساير:۱سرم:  حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر/ساير:۰/۵سرم: 
- معيار رد نمونه :

.لپتوسپيروز بيماري مشترک بين انسان و حيوان مي باشد. عفونت در انسان عمدتا در تابستان و پايييز اتفاق مي افتدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084432کد بين المللي :Thyroglobinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Thyrogolobulin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز -ليپميک-ايکتريک-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

differentiated thyroid مشکالت تيروييدي از جملهتفسير باليني :
پس از جراحي و برداشت کامل غده تيروييد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :T Uptake  (TBG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

در نمونه بيمار TBG اندازه گيري ميزانتفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ۳.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، ۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، .1
کاليبراسيون معتبر

 احتياط ها :

- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 1 جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0080529کد بين المللي :SHBGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Human Sex Hormone binding globulin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 بعد از ظهر۲ صبح تا ۶:۳۰ ساعت پس از دريافت بيوتين  خونگيري نشوند و نمونه گيري بين ساعت ۸بيماران دريافت کننده بيوتين تا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

انجام شود از مصرف داروهاي غير بارداري جلوگيري شود و در صورت باردار بودن بيمار حتما در شرح حال بيمار ذکر شود
آيا بيمار بلوغ زودرس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله حاوي محلول هپارين
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسما هپارين ليتيوم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

EDTAهموليز وپالسماي همراه با معيار رد نمونه :
 Pcos تشخيص مشکالت بلوغ زودرس ياتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :



روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Procalcitoninمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Procalcitonin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
ليپميک

براي تشخيص عفونت هاي بيمارستانيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Dihydrotestosteroneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Dihydrotestosterone نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 بعد از ظهر۲ صبح تا ۶:۳۰ ساعت پس از دريافت بيوتين  خونگيري نشوند و نمونه گيري بين ساعت ۸بيماران دريافت کننده بيوتين تا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

انجام شود از مصرف داروهاي غير بارداري جلوگيري شود و در صورت باردار بودن بيمار حتما در شرح حال بيمار ذکر شود
آيا بيمار بلوغ زودرس داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز، لوله حاوي هپارين راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سرم، پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :



EDTA هموليز، پالسماي معيار رد نمونه :

 بررسي بيماريهاي کلوين فلترزسيندرم,هيرسوتيسم ,تخمدان پلي کيستيک بررسي و پايش دربيماران سندرم آنورشيسمتفسير باليني :
نبوديک يا هردو بيضه )و همچنين در سرطان پروستات و جهت بررسي پبش آگهي درمان با ضد آندروژن مفيد است)

و براي بررسي ريزش مو در زنان و مردان کاربرد دارد
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Alpha Androstane-diol 3مشخصات تکميلي آزمايش :
Glucuronide

خونکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
3 Alpha Androstane-diol Glucuronide نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۱حداقل 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل پلي کيستيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز و  ليمپيک و ايکتريک معيار رد نمونه :
تخمدان پلي کيتيک ، اختالل پرموييتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080106کد بين المللي :Glibenclamid Therapeutic levelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سي بي سي0کد بين المللي :Aldosteron (0)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

  ساعت قبل بيدار شده باشد و فعاليت عادب داشته باشد۲ صبح باشد-حداقل ۸بهتر است  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :
-  ساعت بيمار در حالت ايستاده يا نشسته باشد- عدم۲باشد حد اقل  Upright  صبح خونگيري نشود-اگر نياز به بيماري۱۰ترجيحا بعداز 

مصرف غذاهاي پر نمک - نداشتن استرس - عدم انجام فعاليت ورزشي شديد
آيا بيمار دچار مشکل قلبي است؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز، لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
( ساعته حاوي مواد نگهدارنده نباشد۲۴ليپميک شديد،هموليز،آلودگي ميکروبي( در ادرار  معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



پالسماي سي بي سي0کد بين المللي :Aldosterone (30)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده / غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
  ساعت قبل بيدار شده باشد و فعاليت عادب داشته باشد۲ صبح باشد-حداقل ۸بهتر است  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

-  ساعت بيمار در حالت ايستاده يا نشسته باشد- عدم۲باشد حد اقل  Upright  صبح خونگيري نشود-اگر نياز به بيماري۱۰ترجيحا بعداز 
مصرف غذاهاي پر نمک - نداشتن استرس - عدم انجام فعاليت ورزشي شديد

آيا بيمار دچار مشکل قلبي است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم،پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

( ساعته حاوي مواد نگهدارنده نباشد۲۴هموليز، ليپميک شديد، آلودگي ميکروبي( در ادرار  معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سي بي سي0کد بين المللي :Aldosterone (60)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

براي مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
  ساعت قبل بيدار شده باشد و فعاليت عادب داشته باشد۲ صبح باشد-حداقل ۸بهتر است  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

-  ساعت بيمار در حالت ايستاده يا نشسته باشد- عدم۲باشد حد اقل  Upright  صبح خونگيري نشود-اگر نياز به بيماري۱۰ترجيحا بعداز 
مصرف غذاهاي پر نمک - نداشتن استرس - عدم انجام فعاليت ورزشي شديد

آيا بيمار دچار مشکل قلبي است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

( ساعته ادرار حاوي ماده نگهدارنده نباشد۲۴هموليز، ليپميک شديد، آلودگي ميکروبي( در ادرار  معيار رد نمونه :
تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0کد بين المللي :Gastrinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Gastrin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت بيماران تا چند روز قبل از آزمايش و نمونه دادن در معرض مواد راديواکتيو نباشد۱۰ناشتا تا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل معده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 درجه سانتيگراد نگهداري شود . از فريز و آب شدن مجدد جلوگيري۶۰ دقيقه در دماي محيط و يا حداکثر ۳۰نمونه براي لخته شدن فقط 

  دقيقه جدا۳۰شود نمونه فريز شده بعد از اينکه سريعا آب شد مخلوط گردد-- نمونه بايد بين 
شود و سريعا فريز گردد

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فورا فريز شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA  سرم پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليمپيک و ايکتريک و هموليز معيار رد نمونه :
مشکالت معده و زخمهاي پپتيک و نقص در توليد اسيد معدهتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Desmoglein(1/EU90)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني يا مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سرم   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي1  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Desmoglein(3/EU90)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني يا مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Desmoglein(2/EU90)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :IGF-1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Insulin-Like Growth factor-1 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل رشد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله هپارينه يا سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edta سرم-پالسما به جز   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک- ايکتريک معيار رد نمونه :

فاکتور رشد متصل به انسولين - حالت هاي کوتاهي قد در کودکانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم-کد بين المللي :Leptinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۱۲بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قند خون دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲ميلي ليتر/پالسما:۱سرم:
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر/پالسما:۰/۵سرم:

- معيار رد نمونه :
.ابزاري در مطالعات تحقيقي مربوط به چاقي استفاده مي شودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0084681کد بين المللي :C-peptideمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
C peptide نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يک ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجبحا ناشتا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ساعت پس از آخرين دوز دريافتي خونگيري شود۸ ميلي گرم در روز تا ۵بيماران دريافت کننده بيوتين با دوز باالتراز 
آيا بيمار مشکل کبدي يا ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :
نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :

سرم   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز معيار رد نمونه :

پايش توليد انسولينتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083525کد بين المللي :Insulin (Fasting)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز ژلدار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز و ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083003کد بين المللي :GH basalمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Growth Hormone نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
---  ساعت پس از مصرف نمونه گيري نشوند۸ناشتا باشد --- از بيماران دريافت کننده دوز باالي بيوتين تا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

عدم مصرف کلونيدين
آيا بيمار مشکل رشد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

لوله درب قرمز، لوله هپارينه،لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

يا هپارينه EDTA سرم،پالسما   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

تشخيص آکرومگالي و پيگيري و بررسي تاثير درمان و بررسي هومون رشدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونگيري چند بارکد بين المللي :GH 30min after Exerciseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونگيري چند بار0کد بين المللي :GH 30 min after Clonidineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0کد بين المللي :GH 45 min after Clonidineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :GH 60 min after Clonidineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :GH 90 min after Clonidineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :GH 120 min after Clonidineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :GH 180 min after Clonidineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti Insulinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Insulin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ايا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز, ليپميک ,آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

II و I درکودکان جوانان و بالغين جوان و افتراق بين ديابت نوعI تشخيص ديابت نوعتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

SMC-االيزا توضيح روش كار :
دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Stool Clostridium difficileمشخصات تکميلي آزمايش :
Toxins A+B

مدفوع-کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا انجام شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار اسهال شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
رساندن سريع نمونه به آزمايشگاه وانجام هرچه زودتر تست يا نگهداري درشرايط مناسب راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :



10gr  حجم نمونه :
5gr  كمترين حجم نمونه :

آلوده بودن نمونه حجم کم يا خشک بودن آن معيار رد نمونه :
دربيمار Clostridium difficile تشخيص وجود باکتريتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست نمونه اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083525کد بين المللي :Insulin (0.5hr)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۵مراجعه شود به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083525کد بين المللي :Insulin  (1hr)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083525کد بين المللي :Insulin (2hrs)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0083525کد بين المللي :Insulin (3hrs)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti Pneumonia(IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
رزو 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti Pneumona(IgG2)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0کد بين المللي :Aldosterone(Supine)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Aldosterone(Supine) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
  ساعت قبل بيدار شده باشد و فعاليت عادب داشته باشد۲ صبح باشد-حداقل ۸بهتر است  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

-  ساعت بيمار در حالت ايستاده يا نشسته باشد- عدم۲باشد حد اقل  Upright  صبح خونگيري نشود-اگر نياز به بيماري۱۰ترجيحا بعداز 
مصرف غذاهاي پر نمک - نداشتن استرس - عدم انجام فعاليت ورزشي شديد

آيا بيمار مشکل فشار خون يا ضعف عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم،پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

( ساعته ادرار حاوي مواد نگهدارنده نباشد۲۴ليمپيک شديد ، هموليز ، آلودگي ميکروبي (در ادرار  معيار رد نمونه :



(در بررسي تعادل سديم و پتاسيم خون بررسي آلدسترونيسم اوليه (مثل آدنوم يا کارسينوم آدرنال و هايپرپالزسي کوتيکالتفسير باليني :
 (و نيز آلدسترونيسم ثانويه (بيماري رنوواسکوال 

بارگيري پتاسيم نقص قلبي همراه با آسيت بارداري و سندرم بارتر (Salt depletio) تخليه نمک
آلدسترون در تنظيم فشار خون نقش دارد و باعث افزايش سديم و کاهش پتاسيم مي شود

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سي بي سي0کد بين المللي :Aldosterone(Upright)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Aldosterone(Upright) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
  ساعت قبل بيدار شده باشد و فعاليت عادب داشته باشد۲ صبح باشد-حداقل ۸بهتر است  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

-  ساعت بيمار در حالت ايستاده يا نشسته باشد- عدم۲باشد حد اقل  Upright  صبح خونگيري نشود-اگر نياز به بيماري۱۰ترجيحا بعداز 
مصرف غذاهاي پر نمک - نداشتن استرس - عدم انجام فعاليت ورزشي شديد

آيا بيمار مشکل فشار خون يا ضعف عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم،پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

( ساعته ادرار حاوي مواد نگهدارنده نباشد۲۴ليمپيک شديد ، هموليز ، آلودگي ميکروبي (در ادرار  معيار رد نمونه :

(در بررسي تعادل سديم و پتاسيم خون بررسي آلدسترونيسم اوليه (مثل آدنوم يا کارسينوم آدرنال و هايپرپالزسي کوتيکالتفسير باليني :
 (و نيز آلدسترونيسم ثانويه (بيماري رنوواسکوال 

بارگيري پتاسيم نقص قلبي همراه با آسيت بارداري و سندرم بارتر (Salt depletio) تخليه نمک
آلدسترون در تنظيم فشار خون نقش دارد و باعث افزايش سديم و کاهش پتاسيم مي شود

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :IGFBP-3مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
IGFBP-3 نام هاي مشابه :



ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل رشد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسماي هپارينه   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1

الندا 500  كمترين حجم نمونه :
هموليز-ليپميک- ايکتريک معيار رد نمونه :

GH تاييد ميزانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :GH 20min after exerciseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :EBV-EBNAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار تورم در اطراف گلو يا پشت گوش دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :GH 10min after exerciseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :GH L.dopa 30minمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۵۶مراجعه شود به کد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083835کد بين المللي :Urine Metanephrin 24hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Metanephrine نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
  ساعت قبل از جمع آوري ازمصرف چاي قهوه و موز وگردو جلوگيري شود۲۴درمدت جمع آوري ادرار آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

اضافه شود و HCL  6N  سي سي۱۰-۱۵ ساعته ۲۴باشد و قبل از نمونه گيري به ظرف نمونه  HCL همچنين داخل ظرف حتما نگهدارنده
از تابش مستقيم نور خورشيد جلوگيري شود

آيا بيمار دچار مشکل غدد فوق کليوي است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه سريع حجم شده وداخل لوله ريخته شود ودرفريزنگهداري شود  و از فريز و دفريز کردن مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

داشته باشد HCL نمونه بايد در تاريکي باشد/ نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
يا رندوم( HCL   6N ) ساعته با۲۴ادرار    ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
عدم تاريکي / HCL عدم وجود ماده نگهدارده معيار رد نمونه :

بررسي متابوليسم کاتاکوالمين ها و کارکرد غده فوق کليه و تشخيص فئوکروموسيتم و ديگر تومورهاي نورآندوکرينتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083835کد بين المللي :Urine Normetanephrine(24hr)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Normetanephrine نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
  ساعت قبل از جمع آوري ازمصرف چاي قهوه و موز وگردو جلوگيري شود۲۴درمدت جمع آوري ادرار آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

اضافه شود و HCL  6N  سي سي۱۰-۱۵ ساعته ۲۴باشد و قبل از نمونه گيري به ظرف نمونه  HCL همچنين داخل ظرف حتما نگهدارنده
از تابش مستقيم نور خورشيد جلوگيري شود

آيا بيمار مشکل کار کرد غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه سريع حجم شده وداخل لوله ريخته شود ودرفريزنگهداري شود  و از فريز و دفريز کردن مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
يا رندوم( HCL   6N ) ساعته با۲۴ادرار    ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

عدم تاريکي / HCL عدم وجود ماده نگهدارنده معيار رد نمونه :
بررسي متابوليسم کاتاکوالمين ها و کارکرد غده فوق کليه و تشخيص فتوکروموسيتم و ديگر تومورهاي نورآندرکرينتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084585کد بين المللي :Urine VMA(First)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



بسياري از دارو ها و غذاها تداخل ايجاد ميکنند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ساعته۲۴ادرار    ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084585کد بين المللي :Urine VMA(Second)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۱۰۳مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0کد بين المللي :Plasma Epinephrinمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
Plasma Epinephrine (Adrenaline) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

۲۰ ماه در ۶تا  - - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد در آرامش باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار مشکل غدد فوق کليوي است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه در اسرع وقت بايد سانتريفوژ شود و پالسما جدا و به بخش مربوطه تحويل داده شود از فريز و آب شدن مجدد جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۷۰۰سي سي و  1
الندا 700  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليمپيک معيار رد نمونه :

اندازه گيري مقدار آن در خون به عنوان هورمون از غدد فوق کليوي يا به عنوان پيام رسان عصبي در سيستم سمپاتيکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

(رو زپس از انجام تست( نمونه دفريز شده است 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084585کد بين المللي :Urine V.M.A 24hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : ( روز ( بدون نگهدارنده 1
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

تنظيم کرده و نمونه هايي که فريز شوند فقط يکبار ميتوان دفريز کرد PH1-2 نمونه ادرار را در محدوده ،HCL 6NL ماده نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082530کد بين المللي :Urine freeCortisol Random مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082530کد بين المللي :Urine free Cortisol 12hrs. (day)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

از نگهدارنده اسيدي استفاده نشود زيرا در نتيجه تداخل ايجاد ميکند نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Free Cortisol  12hrsمشخصات تکميلي آزمايش :
(night)

ادرار0082530کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۱۰۸مراجعه شود به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082530کد بين المللي :Urine Free Cortisol 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Cortisol 24h نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
دستور العمل جمع آوري به بيمار داده شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
اوريک اسيد يا اسيد استيک راهنماي جمع آوري نمونه :

نگهدارنده اضافه شود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :



 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

ادرار درست جمع آوري نشده باشد معيار رد نمونه :
ارزيابي غدد فوق کليوي و کليه و بررسي بيماران که سندرم کوشينگ دارندتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082530کد بين المللي :Urine Free Cortisol( Random)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0کد بين المللي :Plasma Norepinephrinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Plasma Norepinephrin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

۲۰ ماه در ۶تا  - - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه خون هرچه سريعتر سانتريفوژ و پالسما جدا و تحويل بخش مربوط گردد از فريز و آب شدن مجدد نمونه جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز و در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۷۰۰سي سي و  1
الندا 700  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ليمپيک معيار رد نمونه :
بررسي کارکرد غده فوق کليوي بررسي بيماران سندرم کوشينگ بررسي تومورهاي فئوکروموسايتوماتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه : ساعته -فريز۲۴ادرار0080111کد بين المللي :Ketosteroid in Urine 24hrs 17مشخصات تکميلي آزمايش :

شيميايي ، رنگ سنجي  نام روشهاي اندازه گيري :

17ketosteroids,urine/17-ks-urine
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار از چند روز قبل با تايد پزشک مصرف دارو ها را قطع کند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :  ساعته۲۴ادرار 
20ml  حجم نمونه :

10ml  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

سندرم کوشکينگ تومرهاي(CAH) ازمتابوليت هاي اصلي هورمون هاي جنسي مردانه است"افزايش آن در ادرار در هيپر پالزي مادرزادي آدرنالتفسير باليني :
مي گردد(virilization) آندروژنيک غده آدرنال ديده مي شود که غالبا سبب سندرم هاي مردنمايي

 سال۱۵۰ روز تا ۱بازه سني : از 
Men : 10 - 25

Women : 6 - 14

 مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 2 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرار0080107کد بين المللي :HIAA 5مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۶تا 
ساعت قبل و حسي نمونه گيري رژيم غدذايي خاصي بايد گرفته شود و از غذا هاي حاوي سروتونين باال از جمله گردو، کيوي48-72 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : ، 

انبه، موز و ... خودداري شود
آيا بيمار مشکل سرطان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 
HCL6NL نمونه در تاريکي نگهداري شود، ماده نگهدارنده بوريک اسيد يا نياز هاي همراه نمونه :

  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Aldosteroneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
بررسي بيماران با مشکالت فشارخون  /  Na/K پايش غدد فوق کليوي / بررسي تعادلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :Urine Aldestrone 24 hrsمشخصات تکميلي آزمايش :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Aldestrone 24 hrs نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
.درمان با استروئيد ها ميتواند بر روي سطوح خوني  و ادراري الدوسترون تاثير بگذارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
" ميلي ليتر۱۵ تا ۱۰ماده نگهدارنده:   Hcl 6 mol/L  گرم۱۵ تا ۱۰يا  Boric acid ، از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري شود." راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 
 حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۸ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۲۰ادرار 

 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۴ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۱۰ادرار 
"حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک" معيار رد نمونه :

k و na بررسي علت عدم تعادل بينتفسير باليني :
بررسي الدوسترونيسم اوليه و ثانويه

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080210کد بين المللي :CEAمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Carcinoma embryonic Antigen نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت بعد خونگيري شوند۸بيماران دريافت کننده بيوتين با دوز باال  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
%اضافه شد۱۰درصورت استفاده از سديم سيترات به عنوان ضدانعقاد جواب نهايي بايد  راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
K3-EDTAسرم يا پالسما (هپارينه ليتيم و سديم  هپارين و سديم سيترات )و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

پيگيري ومديريت درمان کارسينوم کلورتال و تشخيص سرطانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :Cyfra 21-1مشخصات تکميلي آزمايش :

ECLIA  نام روشهاي اندازه گيري :
Cfra-21 نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان ريه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 سال۱۵۰ روز تا ۱بازه سني : از 
Up to 3.3

 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
پنجشنبه ها روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
- جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080211کد بين المللي :Alpha Feto Proteinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Alpha Feto Protein نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



۵بيماران تحت درمان با دوز باالي بيوتين ( آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : mg/day<)  ساعت پس از دريافت بيوتين نبايد خونگيري شوند۸تا .

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
۵ از سرم استفاده شود. بيماران تحت درمان با دوز باالي بيوتين (۲۱جهت بررسي تريزومي  mg/day<)  ساعت پس از دريافت بيوتين۸تا 

% جواب بيمار افزايش داده شود۱۰نبايد خونگيري شوند.  در صورت استفاده از سديم سيترات  .
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
 از سرم استفاده شود.) در صورت استفاده از سديم سيترات جواب۲۱و سديم سيترات (جهت بررسي تريزومي  K3EDTA سرم يا پالسماي ليتيم و سديم هپارين

% افزايش يابد۱۰بيمار تا 
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک معيار رد نمونه :

 به همراه ديگر آزمايشات / پايش درمان برخي تومورها / بررسي آسيب هاي کبدي از جمله سيروز کبدي وابسته به۲۱جهت بررسي ميزان ريسک تريزومي تفسير باليني :
مصرف الکل

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

مايع آمنيوتيک0080211کد بين المللي :Alpha Fetoprotein Fluidمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
۵بيماران تحت درمان با دوز باالي بيوتين ( آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : mg/day<)  ساعت پس از دريافت بيوتين نبايد خونگيري شوند۸تا .

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
۵ از سرم استفاده شود. بيماران تحت درمان با دوز باالي بيوتين (۲۱جهت بررسي تريزومي  mg/day<)  ساعت پس از دريافت بيوتين۸تا 

% جواب بيمار افزايش داده شود۱۰نبايد خونگيري شوند.  در صورت استفاده از سديم سيترات  .
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
 از سرم استفاده شود.) در صورت استفاده از سديم سيترات جواب۲۱و سديم سيترات (جهت بررسي تريزومي  K3EDTA سرم يا پالسماي ليتيم و سديم هپارين

% افزايش يابد۱۰بيمار تا 
  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080213کد بين المللي :PSAمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
porstate specific antigen نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز5   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
۵ ساعت و درصورت استفاده از بيوتين (۴۸جلوگيري ازانزال به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري : mg/day<)  ساعت بعد خونگيري شوند۸با دوز باال

آيا بيمار سابقه سرطان پروستات دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
%بيشترگزارش۱۰از فريزوآب شدن مکرر جلوگيري شود ,دصورت استفاده از ضدانعقادسديم سيترات جواب آزمايش 

شود
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
وسديم سيتراتK3 EDTA, سرم يا پالسما هپارين ليتيوم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز -ليپميک معيار رد نمونه :

پايش سرطان پروستاتتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080216کد بين المللي :CA-125مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cancer Antigen 125 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت بعد خونگيري شوند۸بيماران دريافت کننده بيوتين  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان تخمدان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
%ضافه شود۱۰درصورت استفاده از سديم سيترات به عنوان ضد انعقاد به جواب نهايي   

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
وسديم سيتراتK2,K3 EDTAسرم يا پالسماي  هپارينه ليتيم  سديم و آمونيوم  هپارين و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



هموليز معيار رد نمونه :

پايش درمان سرطان تخمدانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080215کد بين المللي :CA 15-3مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cancer Antigen 15-3 نام هاي مشابه :

ساعت 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان سينه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 ساعت پس از۸%پائين تراز سرم به دست مي آيد بيماران تحت درمان با دوز باالي بيوتين تا ۲۴با ضدانعقاد سيترات سديم جوابي درحدود 

 دريافت بيوتين خونگيري نشوند
لوله ژل دار يا درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي سيترات، لوله حاوي هپارين

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
K3 EDTAسرم يا السماي هپارينه ليتيم ,آمونيوم و سديم و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

جهت مديريت بيماري سرطان سينه به همراه روش هاي ديگرتشخيصي وبالينيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :DR 70 (Onko-Sure)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080214کد بين المللي :CA 19-9مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Cancer Antigen 19-9 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 30  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت پس از دريافت بيوتين نبايد خونگيري شود۶بيماران تحت درمان با دوز باالي بيوتين تا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان روده يا معده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
از سديم سيترات استفاده نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
K3 EDTAسرم يا پالسما (هپارينه سديم ,ليتيم يا آمونيوم)يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
۸۷-۷۰تشخيص مونيتورينگ بيماران با سرطان پانکراس (حساسيت تفسير باليني :  %)

۷۵-۵۰تشخيص هپاتوبيلياريکارسينوما (حساسيت  %)
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خونکد بين المللي :CA 242مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
CA 242 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۱بيش از 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيابيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک-ايکتريک معيار رد نمونه :

(تشخيص و مديريت تومور هاي گوارشي(معده ايي و روده اييتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0084702کد بين المللي :Free hCGمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۷بيش از 
۱۳ الي پايان هفته ۱۱شروع هفته  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم-پالسماي هپارين   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
ليپميک-هموليز-توربيد معيار رد نمونه :

بررسي ريسک تريزوميتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :PAPP-Aمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 نمونه بدهد۱۳ الي پايان هفته ۱۱بيمار از شروع هفته  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-توربيد-ليپميک معيار رد نمونه :
۱۳ و ۱۸بررسي سندروم داون-تريزومي تفسير باليني : -

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080528کد بين المللي :Free PSAمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
free prostate Specific  Antigen نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز5    درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سه ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعت پس از آخرين دوز دريافتي خونگيري شود۸ ميلي گرم در روز تا ۵بيماران دريافت کننده بيوتين با دوز باالتراز  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه پروستات دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



سرم
K2&K3 EDTAپالسما : ليتيوم هپارين و

  ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک معيار رد نمونه :
به همراه توتال پي اس اي در تشخيص و تفکيک سرطان پروستات و حالتهاي خوشخيم پروستات مفيد استتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080322کد بين المللي :B2 Microglobulinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
B2 Microglobulin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه دفريز نشود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

ليمپيک و هموليز شديد معيار رد نمونه :

بررسي نقايص توبوالر کليوي (Multiple myeluma) براي تشخيص مولتيپل ميلوماتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :CA 72-4مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
- نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
براي مدت طوالني  - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
1ml  حجم نمونه :

0.5ml  كمترين حجم نمونه :
هموليز معيار رد نمونه :

۷۲-۴بررسي وجود آنتي ژن کانسر تفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

توضيح روش كار :
دو شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine culture & Sensitivity >>مشخصات تکميلي آزمايش :
>>

ادرار0087086کد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
<< Urine culture & Sensitivity >> نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  درجه سانتيگراد به آزمايشگاه منتقل شود۴ ساعت در دماي ۲ساعت براي ادرار مياني/ تا  24

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
دقيقه قبل ازانجام آزمايش۲۰ تا ۱۵عدم مصرف آنتي بيوتيک ترجيحا ادرار اوليه صبح و نوشيدن يک ليوان آب  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : دقيقه تحويل داده شود۳۰نمونه ريع به بخش تحويل داده شود واگر از خارج آزمايشگاه آورده مي شود قبل از 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 30  حجم نمونه :
سي سي 10  كمترين حجم نمونه :

ظروف شکسته شده،ظروف غيراستريل،حجم بسيار کم نمونه،نمونه هاي آغشته به مدفوع،ترشحات واژن يا هر ماده ي آلوده کننده خارجي ديگر،نمونه هاي معيار رد نمونه :
 ساعت از زمان نمونه گيري، کشت داده نشده باشد۲۴بدون برچسب و با برچشب اشتباه، نمونه ادراري که بعد از 

جهت تشخيص عفونتهاي باکتريايي و قارچي دردستگاه ادراريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



ادرار0080408کد بين المللي :Urine Direct for BKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
درشرايط مناسب نگهداري شود و اگر همان روز انجام نشد داخل يخچال نگهداري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص باسيل کخ در ديد مستقيم ميکروبي و گزارش آنتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080409کد بين المللي :Urine Culture for BKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
.از آنتي بيوتيک استفاده نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
ادار رندوم   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 5 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

آسيت0087045کد بين المللي :Stool Culture & Sensمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
روز درمان با آنتي بيوتيک ,ترکيبات ضد اسهال و روغن کرچک و۵تا۴ازشياف يا مواد روغني استفاده نکرده باشد و آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :  

منيزيم نداشته باشد
آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

مدفوع   ِ نوع نمونه :
گرم۱۰۰ ميلي ليترودرآناليز بيوشيمي ۱۰ گرم و نمونه آبکي ۱۰درنمونه داراي قوام   حجم نمونه :

گرم۵۰ ميلي ليترودرآناليز بيوشيمي ۵ گرم و نمونه آبکي ۵درنمونه داراي قوام   كمترين حجم نمونه :
آلودگي با دستمال کاغذي وصابون و ادرار معيار رد نمونه :

تشخيص و شناسايي و باکتري هاي پاتوژن در روده و گزارش آنتي بيوتيکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خلط0080423کد بين المللي :Sputum Direct smearمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتا عدم مصرف آنتي بيوتيک و اگر غذا خورده باشد دهان خودرا کامل بشويد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
سريعا به بخش ميکروب انتقال داده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
خلط   ِ نوع نمونه :

3 - 5 ml  حجم نمونه :



2-4 ml  كمترين حجم نمونه :
, کافي نبون حجم نمونه ,مصرف آنتي بيوتيک, آلوده بودن نمونه ,خلط استفاده از دهانشويه معيار رد نمونه :

 تشخيص عفونتهاي قارچي و يا باکتريايي ه باعث عفونت درريه ها مي شود و تشخيص بهترين آنتي بيوتي براي دهان و بررسيتفسير باليني :
چگونگي روند درمان

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خلط0080548کد بين المللي :Sputum culture & Sensمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتا عدم مصرف آنتي بيوتيک و اگر غذا خورده باشد دهان خودرا کامل بشويد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار  مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
سريعا به بخش ميکروب انتقال داده شود و کشت داده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
خلط   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

, کافي نبون حجم نمونه ,مصرف آنتي بيوتيک, آلوده بودن نمونه ,خلط استفاده از دهانشويه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکماه روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خلط0080408کد بين المللي :Sputum Direct Smear For BKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 نمونه اول صبح و ناشتا بهترين نمونه است اگر بيمار غذا خورده بايد کامال دهان خود را بشويد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :
آموزش نحوه صحيح نمونه گيري خلط به بيمار توسط پرسنل آزمايشگاه

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟سل  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري سريعا به آزمايشگاه انتقال داده شود و درغيراينصورت نمونه درجايخنک نگهداري شود ودرب نمونه

کامال بسته باشد
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
خلط   ِ نوع نمونه :

3 - 5 ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

ساعت۴-۵کافي نبودن نمونه انتقال ونگهداري نمونه تا زمان رسيدن به آزمايشگاه بيشتراز  معيار رد نمونه :

تشخيص بيماري سلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خلط0080409کد بين المللي :Sputum Cul. for BKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Sputum Cultur. for BK نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد بايد سريعا روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

استفاده نکردن از دهانشويه و شستن دهان با آب پس از غذا خوردن آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري ، سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده مي شوند راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکار مي رودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دو ماهه روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Throat Direct Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک وعدم استفاده از دهانشويه در روز نمونه گيري آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
عدم استفاده از دهانشويه و آنتي بيوتيک راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ از ناحيه حلق نياز هاي همراه نمونه :
خلط از ناحيه گلو   ِ نوع نمونه :

عدد سوآپ آغشته به ترشحات حلق 3  حجم نمونه :
عدد سوآپ آغشته به ترشحات حلق 2  كمترين حجم نمونه :

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087060کد بين المللي :Throat Culture & Sensitivityمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک وعدم استفاده از دهانشويه در روز نمونه گيري آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
عدم استفاده از دهانشويه و آنتي بيوتيک راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ از ناحيه حلق نياز هاي همراه نمونه :
خلط از ناحيه گلو   ِ نوع نمونه :

عدد سوآپ آغشته به ترشحات حلق 3  حجم نمونه :
عدد سوآپ آغشته به ترشحات حلق 2  كمترين حجم نمونه :

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :
تشخيص عوامل عفوني در گلو و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Vaginal Wet Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Vaginal Wet Smear نام هاي مشابه :

بالفاصله انجام شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مصرف نکردن آنتي بيوتيک و کرم هاي واژينال آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
رعايت زمان ديدن الم راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ واژينال   ِ نوع نمونه :

سواپ از واژينال 2  حجم نمونه :
سواپ از واژينال 1  كمترين حجم نمونه :

اگر آنتي بيوتيک و کرم واژينال مصرف کرده باشد نمونه قابل انجام نمي باشد معيار رد نمونه :

تفسير و گزارش عوامل قارچي و پروتوزوئرها در ديد مستقيم ميکروسکوپيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :<<Vaginal Direct Smear>>مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
<<Vaginal Direct Smear>> نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن با شعله پايداري هميشگي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مصرف نکردن آنتي بيوتيک و کرم هاي واژينال آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
فيکس کردن الم آغشته به سوآپ بيمار راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ واژينال   ِ نوع نمونه :

دو سواپ از واژينال  حجم نمونه :
يک سواپ از واژينال  كمترين حجم نمونه :



رعايت نکردن شرايط قبل از انجام آزمايش مثل مصرف آنتي بيوتيک و کرم هاي وازينال معيار رد نمونه :

تشخيص و گزارش ميکرو ارگانيسم هاي پاتوژن درديد مستقيم ميکروبيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 & Vaginal Culture>>مشخصات تکميلي آزمايش :
Sensitivity>>

نوع نمونه :0080549کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
<<Vaginal Culture & Sensitivity>> نام هاي مشابه :

تا ساعتي از روز  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
استفاده نکردن آنتي بيوتيک و کرم هاي واژينال آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
کشت سريع سوآپ روي محيط هاي مناسب راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ واژينال   ِ نوع نمونه :

عدد سواپ واژينال 4  حجم نمونه :
عدد سواپ واژينال 3  كمترين حجم نمونه :

رعايت نکردن شرايط الزم اعم از مصرف آنتي بيوتيک وکرم هاي واژينال معيار رد نمونه :
تفسير و گزارش عوامل عفونت در واژن و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه5 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Urethral Dis.D.Sمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن با شعله پايداري دائم دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



فيکس کردن الم با شعله راهنماي جمع آوري نمونه :
الم نياز هاي همراه نمونه :

سوآپ آغشته به ترشحات مجرا   ِ نوع نمونه :
دو سواپ از مجرا  حجم نمونه :

يک سواپ از مجرا  كمترين حجم نمونه :
نداشتن ترشحات و مصرف آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :

تشخيص عوامل ايجاد عفونت درمجرا و گزارش داروي مناسب پزشکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080549کد بين المللي :Urethral Dis .(C&S)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urethral Dis .(C&S) نام هاي مشابه :

سوآپ آغشته به ترشحات بايد سريعا کشت داده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
کشت سريع نمونه روي محيط کشت علي الخصوص محيط شکالت آگار راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ ترشحات مجرا   ِ نوع نمونه :

عدد سوآپ 3  حجم نمونه :
عدد سواپ 2  كمترين حجم نمونه :

نداشتن ترشحات و مصرف آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :
تشخيص عوامل ايجاد عفونت درمجرا و گزارش داروي مناسب پزشکتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ureaplasma Urealy.Culمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ureaplasma Urealy.Cul نام هاي مشابه :



ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  ساعت۲۴درداخل محيط ترانسفر 

يک ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک عدم استفاده از شياف واژينال و کرم هاي واژينال آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه از واژن يا ادرار يا مجرا راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ از ناحيه واژن يا ادرار يا مجرا   ِ نوع نمونه :

دو سواپ يا يک سي سي ادرار  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه : الندا ادرار۵۰۰يک سواپ يا 

مصرف آنتي بيوتيک و شياف و کرم هاي واژينال معيار رد نمونه :
تشخيص باکتري اوراپالسما درنواحي واژن يا مجرا يا ادرار و گزارش آن به پزشکتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Mycoplasma hominis culمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Mycoplasma hominis cul نام هاي مشابه :

ساعت در دماي اتاق 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت داخل محيط ترانسفر مناسب 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک عدم استفاده از شياف و اژينال و کرم هاي واژينال آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه از واژن يا ادرار يا مجرا راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ از ناحيه واژن يا ادرار يا مجرا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : سي سي ادرار۱دو سوآپ  مجرا و يا واژينال يا 
 كمترين حجم نمونه : الندا ادرار۵۰۰يک سوآپ  مجرا و يا واژينال يا 

مصرف آنتي بيوتيک و شياف و کرم هاي واژينال معيار رد نمونه :

تشخيص باکتري مايکوپالسما در بيماريهاي عفوني مجراي ادراي و تناسلي و گزارش آ ن به پزشکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Brucella cultureمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Brucella culture نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : درجه۳۷نگهداري و انتقال در دماي
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نمونه گيري ترجيحا درزمان تب انجام شود و عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
سريعا و بالفاصله پس از نمونه گيري به محيط کشت مناسب تزريق و همزمان مخلوط شود راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
Blood/Bone marrow   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : سي سي۵سي سي کودکان ۱۰بزرگساالن 
 كمترين حجم نمونه : سي سي۳ سي سي کودکان ۵بزرگساالن 

لخته بودن خون کم بودن حجم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص و جداسازي باکتري بروسال در بيماري تب مالت و گزارش انتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز22 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Prostatic Discharge Directمشخصات تکميلي آزمايش :
Smear

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Prostatic Discharge Direct Smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن پايداري دائمي مي گردد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار التهاب و تورم بافت پروستاتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات بافت پروستات راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سواپ آغشته به ترشحات پروستات   ِ نوع نمونه :

دو سواپ  حجم نمونه :
يک سواپ  كمترين حجم نمونه :

مصرف آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :
نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزه 22 روز و زمان انجام آزمايش 
متغيري مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Prostaticمشخصات تکميلي آزمايش :
Discharge(Culture&Sensitivity)

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا کشت داده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل التهاب يا تورم بافت پروستاتيک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات پروستات راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سواپ آغشته به ترشحات پروستات   ِ نوع نمونه :

سه سواپ  حجم نمونه :
دو سواپ  كمترين حجم نمونه :

مصرف آنتي بيوتيک و نداشتن ترشحات معيار رد نمونه :

تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Semen Culture & Sensitivityمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Semen Culture نام هاي مشابه :

همان لحظه  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف انتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني يا قارچي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : semen نمونه

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
semen   ِ نوع نمونه :

سي سي1  حجم نمونه :
سي سي 0.5  كمترين حجم نمونه :



الودگي نمونه -مصرف انتي بيوتيک معيار رد نمونه :

 semen تشخيص عوامل عفونت باکتريال يا قارچ در نمونهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Wound direct Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Wound direct Smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن پايداري دائمي مي گردد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات زخم راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به ترشحات   ِ نوع نمونه :

دو سواپ  حجم نمونه :
يک سواپ  كمترين حجم نمونه :

مصرف کردن آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :
نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Wound Dis .(C&S)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Wound Dis .(C&S) نام هاي مشابه :

سريعا کشت داده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



نمونه گيري از ترشحات زخم راهنماي جمع آوري نمونه :
سواپ نياز هاي همراه نمونه :

سواپ آغشته به ترشحات   ِ نوع نمونه :
سه سوآپ  حجم نمونه :

دو سواپ  كمترين حجم نمونه :
مصرف آنتي بيوتيک و نداشتن ترشحات معيار رد نمونه :

تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Wound D.S.For BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Wound D.S.For BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ آميزي ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ML  كمترين حجم نمونه :

کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Wound Cul.For.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Wound Cultur.For.BK نام هاي مشابه :



نمونه سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري ، سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده مي شوند راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :
براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکار مي رودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Ear Direct Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ear Direct Smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن پايداري دائم دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نياز ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نياز ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار در ناحيه گوش مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات گوش راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به ترشحات   ِ نوع نمونه :

دو سواپ  حجم نمونه :
يک سواپ  كمترين حجم نمونه :

مصرف آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :

نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Ear Discharge (C&S)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ear Culture & Sensivity نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني در ناحيه گوش دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات گوش راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به به ترشحات   ِ نوع نمونه :

سوآپ 3  حجم نمونه :
سواپ 2  كمترين حجم نمونه :

مصرف آنتي بيوتيک و نداشتن ترشحات معيار رد نمونه :
تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسب به پزشکتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Ear Dis.D.S.for BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ear Dis.Direct.Smear.for BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ آميزي ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Ear Dis.Cul.For BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ear Dis.Cul.For BK نام هاي مشابه :

بايد سريعا روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري ، سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده مي شوند راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سواپ يا لوله آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۵الي  3
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۴الي  2

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکار مي رودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دو ماهه روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Eye Direct Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Eye Direct Smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن پايداري دائم دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد از ناحيه ي چشم؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات چشم راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به ترشحات   ِ نوع نمونه :

دو سواپ  حجم نمونه :
يک سواپ  كمترين حجم نمونه :



مصرف کردن آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :

نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Eye dis .(C&S)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Eye dis .(C&S) نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني در ناحيه چشم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات چشم راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به به ترشحات   ِ نوع نمونه :

سوآپ 3  حجم نمونه :
سواپ 2  كمترين حجم نمونه :

مصرف آنتي بيوتيک و نداشتن ترشحات معيار رد نمونه :
تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Nasal dis .D.Sمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Nasal direct smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم به طور دائم  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
nasal شرايط کشت آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني يا قارچي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ آميزي ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :
سواپ نياز هاي همراه نمونه :

سواپ حاوي ترشحات نازال   ِ نوع نمونه :
دو سواپ  حجم نمونه :

يک سواپ  كمترين حجم نمونه :
مصرف انتي بيوتيک معيار رد نمونه :

و باکتري و قارچ WBC بررسي نمونه سوآپ نازال در ديد مستقيم ميکروسکوپي از نظرتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Nasal dis .(C&S)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Nasal dis  C&S نام هاي مشابه :

سريعا کشت داده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟ آيا مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات بيني راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به ترشحات   ِ نوع نمونه :

سوآپ 3  حجم نمونه :
سواپ 2  كمترين حجم نمونه :

نداشتن ترشحات استفاده کردن از محلولهاي شستشوي بيني و مصرف کردن آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :
تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ترشحات سينه0080423کد بين المللي :Breast Direct Smearمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Breast Direct Smear نام هاي مشابه :



پس از فيکس کردن پايداري دائمي مي گردد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات سينه راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به ترشحات   ِ نوع نمونه :

دو سواپ  حجم نمونه :
يک سواپ  كمترين حجم نمونه :

مصرف کردن آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :
نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ترشحات سينه0080548کد بين المللي :Breast dis.C&Sمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Breast dis.C&S نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از ترشحات سينه راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ آغشته به ترشحات   ِ نوع نمونه :

سوآپ 3  حجم نمونه :
سواپ 2  كمترين حجم نمونه :

نداشتن ترشحات و مصرف آتني بيوتيک معيار رد نمونه :

تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Breast dis D.S for BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Breast Direct Smear for BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ آميزي ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ترشحات سينه0080409کد بين المللي :Breast dis.Cul.For.BKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري ، سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده مي شوند راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : سي سي۵الي  3
سي سي۴الي  2  كمترين حجم نمونه :

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :
براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکار مي رودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
دو ماهه روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087040کد بين المللي :Blood Culture& Senمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري از خون بيمار راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

مصرف آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080423کد بين المللي :CSF Direct Smearمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
CSF Direct Smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ آميزي ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF رسوب مايع   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۵الي  3
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۴الي  2



مصرف انتي بيوتيک/ کم بودن حجم نمونه معيار رد نمونه :

نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080548کد بين المللي :.CSF Culture &Senمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
CSF Culture &Sensivity نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي محيط کشت برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

کم بودن حجم مايع معيار رد نمونه :
تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080408کد بين المللي :CSF Direct For BKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
CSF Direct Smear For BK نام هاي مشابه :

سريعا روي الم برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



csf مايع راهنماي جمع آوري نمونه :
الم نياز هاي همراه نمونه :

CSF   ِ نوع نمونه :
سي سي 3  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

csf تشخيص باسيل سل در نمونهتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي اس اف0080409کد بين المللي :CSF Cul.for BKمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
CSF culture for BK نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل ندارد  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري ، سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده مي شوند راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :
براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکار مي رودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

دو ماهه روز و زمان انجام آزمايش 
-- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Pleural F.D.Smearمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Pleural F.Direct.Smear نام هاي مشابه :



پس از فيکس کردن پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
Pleural مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

مصرف آنتي بيوتيک و کم بودن حجم نمونه  معيار رد نمونه :
نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

آسيت0080399کد بين المللي :Fluid .Cul&Sمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Fluid .Culture &Sensivity نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي محيط کشت برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
Fluid   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

کم بودن حجم نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص عوامل ايجادکننده عفوني (باکتريايي و قارچي )و گزارش آنتي بيوتيک مناسبتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Pleural F. Direct Smear For BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Pleural F.Direct Smear for BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Pleural F.Cul.for BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Pleural F.Cul.for BK نام هاي مشابه :

سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري ، سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده مي شوند راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ML  كمترين حجم نمونه :

 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :
براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکار مي رودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Synivial F.D.Sمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Synivial F.Ddirect.Smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ايا بيمار سابقه مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده و فيکس و رنگ آميزي شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Synovial مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

کم بودن حجم نمونه معيار رد نمونه :

نمونه WBC تشخيص باکتري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Synovial F.C&Sمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Synovial F.Culture &Sensivity نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت مناسب شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي محيط کشت کشت داده ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Synovial مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :



 الندا الزم است  -لخته بودن۵۰کم بودن حجم نمونه -حداقل  معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس  از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Synovial F.D.For BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Synovial Fluid Direct Smear for BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Synovial F.Cul for BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Synovial .Cul for BK نام هاي مشابه :

بايد سريعا روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



پس از نمونه گيري ، سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده مي شوند راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :
3-5ml  حجم نمونه :

2-4ml  كمترين حجم نمونه :
 ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه انتقال و نگهداري نمونه تا آزمايشگاه بيشتر از  معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکار مي رودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دو ماهه روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Ascite F.D.Sمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ascite Direct.Smear نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت مناسب شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شده فيکس و رنگ آميزي شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Ascite مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

۱حجم کمتر از  معيار رد نمونه : CC
تشخيص باکتري در مراحل اوليه بررسي هاتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Ascite F.C&Sمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ascite F.Cultur&Sensivity نام هاي مشابه :



سريعا وارد محيط کشت مناسب شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني يا قارچي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي محيط کشت کشت داده ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Ascite مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

 الندا و لخته بودن۵۰حجم کم نمونه حداقل  معيار رد نمونه :
تشخيص باکتري يا قارچ در مايع آسيت و گزارش  مناسب به پزشکتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
-- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد  جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Ascite F.D.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ascitis F.Direct for BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سل ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه بايد روي الم کشيده شده فيکس رنگ آميزي شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص بيماري سلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Ascitel F.Cul.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ascitel Fluid.Cul for BK نام هاي مشابه :

سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري سريعا نمونه ها وارد محيط هاي کشت مناسب برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

5-3ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

  ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه - انتقال و نگهداري نمونه  تا آزمايشگاه بيشتر  معيار رد نمونه :
براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکارمي رودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080423کد بين المللي :Bronchia Dis.D.Sمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bronchia Dis.Direct.Smear نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل قارچي يا عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي محيط کشت کشت داده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايع برنش   ِ نوع نمونه :
سي سي 3  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
کافي نبودن حجم نمونه و مصرف آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :

نمونه WBC تشخيص بيماري طي روند اوليه ي بررسي هاي کاري و تعيين ميزانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080548کد بين المللي :Bronchia dis.cultureمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bronchia dis.culture نام هاي مشابه :

سريعا وارد محيط کشت شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف آنتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني يا قارچي داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي محيط کشت کشت داده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايع برنش   ِ نوع نمونه :
سي سي 3  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
مصرف آنتي بيوتيک و حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص عوامل ايجاد کننده ي عفوني (باکتريايي و قارچي) و گزارش آنتي بيوتيک مناسب به پزشکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Bronchia dis.D.S.For BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bronchia dis.D.S.For BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس نمونه پايداري دائمي مي گردد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه برداري از ترشحات برونش راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :



کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکارمي رودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Bronchia dis.Cul.For BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bronchia dis.Cul.For BK نام هاي مشابه :

سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري سريعا نمونه ها ارد محيط هاي کشت مناسب برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

سواپ نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

  ساعت نباشد۴-۵کافي نبودن حجم نمونه - انتقال و نگهداري نمونه  تا آزمايشگاه بيشتر  معيار رد نمونه :
براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکارمي رودتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Bone M.Asp .D.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bone M.Asp .D.BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس شدن پايداري دائمي ميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟سل  اطالعات الزم از بيمار :



نمونه روي الم برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :
الم نياز هاي همراه نمونه :

سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :
3-5 ml  حجم نمونه :

2-4ml  كمترين حجم نمونه :
کافي نبودن نمونه معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سل در بيماران بکارمي رودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Bone M.Asp.Cul.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bone M.Asp.Cul.BK نام هاي مشابه :

سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟ سل  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري سريعا مونه ها وارد محيط کشتهاي مناسب برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3-5ml  حجم نمونه :
2-4ml  كمترين حجم نمونه :

کم بودن حجم نمونه معيار رد نمونه :
تشخبص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Bone M.Biopsy.D.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bone M.Biopsy.D.BK نام هاي مشابه :



پس از فيکس شدن پايداري دائمي ميشود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه روي الم کشيده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
بافت   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : سانتيمتر۶الي  5
 كمترين حجم نمونه : سانتيمتر۵الي  4

بافت داخل فرمالين نيايد باشد معيار رد نمونه :
تشخبص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Bone M.Biopsy.Cul.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Bone M.Biopsy.Cul.BK نام هاي مشابه :

نمونه سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

بيمار آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از نمونه گيري سريعا نمونه ها ارد محيط هاي کشت مناسب برده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت نياز هاي همراه نمونه :
بافت   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : سانتيمتر۶الي  5
 كمترين حجم نمونه : سانتيمتر۵الي  4

بافت داخل فرمالين نباشد معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري سلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Biopsy D.S for BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Biopsy D.S for BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن پايداري دائمي مي گردد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
بلوک بافت راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار و درخواست پزشک ثبت گردد نياز هاي همراه نمونه :
بافت   ِ نوع نمونه :

يک بلوک  حجم نمونه :
يک بلوک  كمترين حجم نمونه :

بافت داخل فرمالين نباشد معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Biopsy Cul for BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
بافت   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

بافت داخل فرمالين ارسال شده باشد معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري سلتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080408کد بين المللي :Gastric juice D.BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Gastric juice D.BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن الم پايداري دائمي دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به نمونه   ِ نوع نمونه :

3 - 5ml  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

کافي نبودن حجم نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص بيماري سلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080409کد بين المللي :Gastric juice Culture BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Gastric juice Culture BK نام هاي مشابه :

پس از فيکس کردن با شعله پايداري دائم دارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
فيکس کردن الم با شعله راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
سوآپ يا لوپ آغشته به ترشحات مجرا   ِ نوع نمونه :

يک سواپ مجرا  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :



نداشتن ترشحات مصرف آنتي بيوتيک معيار رد نمونه :

تشخيص بيماري سلتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Serum Free Kappaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

نام ونام خانوادگي بهمراه سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 0/5  حجم نمونه :
ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :

سيکل فريز دفريز معيار رد نمونه :
درادراروخون  lambda بدست آوردنتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

يک شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 8 جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Serum Free Lambdaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
F-lambda-S نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :



فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :

سرم   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر 1  حجم نمونه :

ميلي ليتر 0/5  كمترين حجم نمونه :
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

درادراروخون lambda بدست آوردنتفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

توضيح روش كار :
يک شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام قابل نگهداري نميباشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Free Kappaمشخصات تکميلي آزمايش :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
F-kappa-U نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
ادرار رندوم راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم    ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 2  حجم نمونه :
ميلي ليتر 1  كمترين حجم نمونه :

.سيکل فريز و دفريز معيار رد نمونه :
درادراروخون kappaبه دست آوردن مقدارتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Free Lambdaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوتوربيدومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

دفريز نشود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 10  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
درادراروخون  lambda بدست آوردنتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يک شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Keppra (Levetiracetam)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه و سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10



نوع نمونه :کد بين المللي :Pancreatic Elastase Fecalمشخصات تکميلي آزمايش :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Stool Elastase/cholestrol-Binding/Fecal Pancreatic/Pancreatic proteinase نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در جاي خنک نگهداري شود ترجيحا- نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
stool   ِ نوع نمونه :

گرم 6  حجم نمونه :
گرم 3  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :
.کمک به افتراق سوء هاضمه از سوء جذب در مبتاليان به استئاتوره/II تشخيص پانکراسيت مزمن، فيبروز کيستيک، تومور پانکراس کلستاز در ديابت نوعتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

دوشنبه - پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087220کد بين المللي :Fungi Direct Examinationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Fungi Direct smear نام هاي مشابه :

نمونه روي الم برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت نبايد از موادشوينده استفاده شود - عدم مصرف انتي بيوتيک۴۸تا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ايا بيمار مشکل قارچي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه از محل نمونه گيري تراشيده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم، تيغ بيستوري نياز هاي همراه نمونه :
نمونه ناخن ,ضايعات پوستي ,مو ,مايعات بدن ,ترشحات تواحي مختلف بدن   ِ نوع نمونه :

بستگي به نوع نمونه دارد  حجم نمونه :
بستگي به نوع نمونه دارد  كمترين حجم نمونه :

 ساعت از موادشوينده نيايد استفاده شود درغيراينصورت نمونه قابل انجام نمي باشد۴۸تا  معيار رد نمونه :
يا سودوميسليوم در نمونه هاي مختلف در ديد مستقيم Yasts تشخيص ميسليوم وتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087102کد بين المللي :Fungi cultureمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Fungi culture نام هاي مشابه :

نمونه سريعا روي محيط کشت برده شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت نبايد از موادشوينده استفاده شود۴۸تا  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قارچي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه از محل نمونه گيري تراشيده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

محيط کشت،تيغ بيستوري نياز هاي همراه نمونه :
نمونه ناخن ,ضايعات پوستي ,مو ,مايعات بدن ,ترشحات تواحي مختلف بدن   ِ نوع نمونه :

بستگي به نوع نمونه دارد  حجم نمونه :
بستگي به نوع نمونه دارد  كمترين حجم نمونه :

 ساعت از موادشوينده نيايد استفاده شود درغيراينصورت نمونه قابل انجام نمي باشد۴۸تا  معيار رد نمونه :

تشخيص انواع قارچهاي پاتوژن در نمونه هاي بيمارتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080415کد بين المللي :Scabiasisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا روي نمونه کار شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انگلي دارد؟آيا تب داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه از روي ضايعه پوستي تراشيده شود راهنماي جمع آوري نمونه :

تيغ بيستوري، الم نياز هاي همراه نمونه :
نمونه پوستي   ِ نوع نمونه :

بستگي به ضايعه پوستي دارد  حجم نمونه :
بستگي به ضايعه پوستي دارد  كمترين حجم نمونه :



ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087177کد بين المللي :Stool Exam (1)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Ova Parasite stool Exam نام هاي مشابه :

يکساعت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار رژيم غذايي مناسب را رعايت کرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

10gr  حجم نمونه :
5 gr  كمترين حجم نمونه :

آلودگي با ادرار رعايت نکردن شرايط زماني ودمايي مناسب معيار رد نمونه :
تشخيص وجود انگل و گزارش نوع آنتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087177کد بين المللي :Stool Exam (2)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۳۶۱مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :



راهنماي جمع آوري نمونه :
نياز هاي همراه نمونه :

  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087177کد بين المللي :Stool Exam (3)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۳۶۱مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082270کد بين المللي :Occult Blood X1مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
occult Blood نام هاي مشابه :



ساعت1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

گوشت قرمز سبزيجات قرچ جگر آهن ويتامين ث داروهاي انتي اسيد آسپرين هندوانه خربزه مصرف نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

آلودگي با ادرار و رعايت نکردن شرايط زماني ودما معيار رد نمونه :
تشخيص وجود خون در مدفوعتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082270کد بين المللي :Occult Blood X2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

گوشت قرمز سبزيجات قرچ جگر آهن ويتامين ث داروهاي انتي اسيد آسپرين هندوانه خربزه مصرف نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

آلودگي با ادرار و رعايت نکردن شرايط زماني ودما معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0082270کد بين المللي :Occult Blood X3مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

گوشت قرمز سبزيجات قرچ جگر آهن ويتامين ث داروهاي انتي اسيد آسپرين هندوانه خربزه مصرف نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

آلودگي با ادرار و رعايت نکردن شرايط زماني ودما معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Colorمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

مدفوعکد بين المللي :Stool M2PK Qualitativeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
M2 ايزوآنزيم پيرووات کيناز نام هاي مشابه :

ساعت 48  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يک سال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي قبلي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار از نظر روده بزرگ مشکل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :
10 gr  حجم نمونه :

5 gr  كمترين حجم نمونه :
آلودگي با نمونه ادرار معيار رد نمونه :

آزمايش دقيق براي تشخيص زودهنگام آدنو کارسينوما و تومورهاي بدون خونريزي روده بزرگتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Stool Haemo/Hapt Occult X1مشخصات تکميلي آزمايش :

ifob همچنين ,   / Fecal immunochemical test يا تست ايمونوکميکال مدفوع FIT روش .  نام روشهاي اندازه گيري :
Stool Haemo/Hapt Occult نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
گوشت قرمز سبزيجات قرچ جگر آهن ويتامين ث داروهاي انتي اسيد آسپرين هندوانه خربزه مصرف نشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :



آلودگي با ادرار معيار رد نمونه :

 تشخيص مقادير کم خن درافراد مبتال به سرطا ن کلورکتال که درمراحل ابتدايي هستند و به ظاهر سالم وداراي عالم خاصيتفسير باليني :
نيستند

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Stool Haemo/Hapt Occult X2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۳۹۰مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Stool Haemo/Hapt Occult X3مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۳۹۰مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Stool Lactoferrinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت روده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در يخچال نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
نمونه مدفوع   ِ نوع نمونه :

10 gr  حجم نمونه :
5 gr  كمترين حجم نمونه :

دماي باال/ حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

مدفوع0082705کد بين المللي :Stool Fat X1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

sudan black روش  نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
يه هفته - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

 هفته و در طي انجام تست باشد و از مصرف۱ گرم چربي در روز براي حدود ۱۵۰ تا ۱۰۰بيمار بزرگسال بايد تحت رژيم حاوي حدود  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :
غذاهاي پر فيبر براي چند روز قبل از انجام تست پرهيز نمايد

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع تازه   ِ نوع نمونه :

0.1grl  حجم نمونه :
0.5grl  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 1 روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام آزمايش قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Stool PHمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 36  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار کاهش وزن يا اسهال شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

استفاده از داروي مسهل يا باريم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080414کد بين المللي :Scotch testمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Scotch test نام هاي مشابه :

نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
چسب مخصوص شب در ناحيه پره انال چسبانده شده و صبح زود برداشته و روي الم چسبانده ميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني يا قارچي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
با چسب اسکاچ از بيمار نمونه گرفته شود راهنماي جمع آوري نمونه :

چسب اسکاچ نياز هاي همراه نمونه :
چسب نواري حاوي نمونه رکتوم روي الم شيشه اي   ِ نوع نمونه :

ندارد  حجم نمونه :
ندارد  كمترين حجم نمونه :

الودگي با مدفوع معيار رد نمونه :
بررسي الودگي با اکسيورتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Reducing  Substance (Stool)مشخصات تکميلي آزمايش :

شيميايي  نام روشهاي اندازه گيري :
مواد احياء کننده ادرار نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد رژيم غذايي مناسب از قبل رعايت کرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم ، مدفوع   ِ نوع نمونه :

۲۰ادرار رندوم :  ml،  : ۴مدفوع gr  حجم نمونه :
۱۰ادرار رندوم :  ml،  : ۲مدفوع gr  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

در رديابي فقدان آنزيم هاي حاشيه روده اي ، عمدتا سوکراز و الکتاز ، ناشي از فقدان مادرزادي يا آسيب غير اختصاصي مخاط کاربرد دارد.  کمک مي کندتفسير باليني :
به افتراق اسهال اسموتيک از اسهال ترشحي انديکاسيون

 مقادير مرجع :



در صورتيکه نمونه در عرض يک ساعت مورد بررسي قرار نگيرد، تخمير باکتريايي ممکن است سبب نتايج پايين کاذب شود  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :Na (stool)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نمونه مدفوع بيمار مايع باشد/ روي نمونه ي فرم گرفته کار نميشود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار اسهال و کم آبي شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

نمونه فرم گرفته ي مدفوع/ فريز/ هموليز/ مخلوط شدن با ادرار معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082180کد بين المللي :Stool Osmolality مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار اسهال است؟آيا مشکل عفونت  باکتريايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه مدفوع حتما بايد مايع باشد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :



ميلي ليتر 10  حجم نمونه :
ميلي ليتر 5  كمترين حجم نمونه :

نمونه مدفوع غير مايع معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري ندارد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Albumin .مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ظرف دوساعت سانتريفيوژ و جدا سازي شود

نمونه هاي حاوي رسوب قبل از انجام ازمايش سانتيفيوژ گردد
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
هموليز متوسط قابل قبول است

بررسي وضيعت تغذيه ايتفسير باليني :
معيار عملکرد کليه

برسي موارد هايپو آلبومينها
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Glucose  .مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Glucose body fluid نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
body fluid   ِ نوع نمونه :

100ML  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

هموليز شده معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082150کد بين المللي :Amylase-Fluidمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

هفته 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0083690کد بين المللي :Lipase-Fluidمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

هفته 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

س سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082757کد بين المللي :Semen fructoseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Semen fructose نام هاي مشابه :

دقيقه10  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يک هفته - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل باروري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه گيري مايع مني راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
مايع مني   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

دقيقه دردماي اتاق بماند بايد تکرار شود۱۰اگربيشتراز  معيار رد نمونه :
اندازه گيري ميزان فروکتوز درمايع مني براي بيماراني که اسپرم ندارند يا مايع مني آنها کم استتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0083735کد بين المللي :Zn spermمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Zinc-Sperm نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
ظرف نمونه گيري عاري از عناصر باشد

 سانتريفوژ شود۳۰۰۰ دقيقه در دور ۱۵ تا ۱۰نمونه 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
اسپرم   ِ نوع نمونه :

0.5 Me  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080421کد بين المللي :<<<      P.C.T      >>>مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
post coital test نام هاي مشابه :

سريعا بايد انجام شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
يک ساعت پس از نزديکي خانم بايد درازکش باشد سپس به ازمايشگاه مراجعه کند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ناباروري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه واژن راهنماي جمع آوري نمونه :

ظرف نگهداري ترشحات واژن نياز هاي همراه نمونه :
محتويات درون واژن پس از نزديکي   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :



سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
 سيکل باشد۱۴بايد در روز  معيار رد نمونه :

يکي از تست هاي تشخيص جهت بررسي مشکالت ناباروري زوجين مي باشدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Appearanceمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Giardia Stool Agمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده به ادرار- دماي باال معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :SpermMar Test- Semen (IgA)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

کمتر از يکساعت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل باروري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
Semen ظرف جمع آوري راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
Semen   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز، نگهداري خارج از زمان تعيين شده معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080361کد بين المللي :Anti Sperm Abمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ناباروري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش، لوله حاوي ماده هپارينه يا سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم- پالسماي هپارين سيترات و اي دي تي ا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

بررسي نازايي بعلت وجود انتي بادي در زنان عليه اسپرمتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :SpermMar Test- Semen (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نمونه بايد سريع ارسال شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ناباروري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه سمن راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سمن   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

عدم ارسال سريع نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Carbamazepinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
کاربامازپين بايد قبل از مصرف آخرين دوز مصرفي اندازه گيري گردد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Nitrazepamمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

HPLC  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
- آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود، سريع جداسازي شود، دوبار سانتيريفيوز ترجيح داده مي شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

2  حجم نمونه :
1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ،ضدانعقاد نامناسب ،ايکتريک ،ليپميک، براي غير روش انعقاد معيار رد نمونه :

-تفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

-  احتياط ها :



- منابع باليني :
- توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080166کد بين المللي :: Stone analysisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Stone analysis نام هاي مشابه :

بصورت دائمي  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
بصورت دائمي  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه توليد سنگ کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه سنگ کليه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سنگ ادراري   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

کوچک باشد معيار رد نمونه :
تشخيص فرموالسيون سنگ دفع شده ادراريتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

دوشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه در حين انجام تست از بين ميرود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :TNF-Alphaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
- نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF ، سرم   ِ نوع نمونه :

2ml  حجم نمونه :



1ml  كمترين حجم نمونه :
- معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 سال۱۵۰ روز تا ۱بازه سني : از 

Up to 17
 مقادير مرجع :

-  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
- جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

خون0080315کد بين المللي :P. ANCA (Anti MPO)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Granulocyte mosaic  - EoH نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي ماده هپارين يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز،  ليپميک معيار رد نمونه :

تشخيص چرچ اشتراوس-سندرم وگنو-پلي انژيت ندوزا-کرون-کوليت اوليه-کوليت اولسريکتفسير باليني :
و سندروم گوپاسچر

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080315کد بين المللي :C. ANCA (Anti Pr-3)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Granulocyte mosaic  - EoH نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي ماده هپارين يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم/ پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تشخيص چرچ اشتراوس-سندرم وگنو-پلي انژيت ندوزا-کرون-کوليت اوليه-کوليت اولسريکتفسير باليني :
و سندروم گوپاسچر

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080422کد بين المللي :Lact(CSF)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Lactate(CSF) نام هاي مشابه :

ناپايدار  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 ساعت۴۸پالسما 

csfيک روز 
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

پالسما:يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم ورزش شديد،قبل وهنگام نمونه گيري از حرکات ورزشي دست جلوگيري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

بستن تورنيکت يا مشت دست به مدت طوالني
 اطالعات الزم از بيمار :

 دقيقه جدا سازي گردد۱۵در لوله درب طوسي نمونه گيري شودو ظرف 
CSFهمانطور که تهيه شده مورد استفاده قرار گيرد             

راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
پالسما همراه اگزاالت /فلورايد

-CSF
  ِ نوع نمونه :

100 ML  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

سرم معيار رد نمونه :

در اندازه گيري هيپوکسي بافتي يا انسداد وريدي کاربرد داردتفسير باليني :
پايش و تشخيص بيماران با الکتيک اسيد وزيس

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080419کد بين المللي :<< Seminal Analysis>>مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
<<Seminal Analysis & Processing >> نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : درجه۳۷يک ساعت داخل 
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
روز بعداز انزال۷تا 2 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نازايي دارد؟ آيا براي درمان اقدام  خاصي کرده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
  درجه گذاشته شود و اگر از منزل نمونه مي اورد بايد شرايط هايي را۳۷نمونه بايد پس از ريختن در ظرف در دماي 

رعايت کند
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
اسپرم   ِ نوع نمونه :

الندا 500  حجم نمونه :
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

روز نزديکي نداشته باشد 6-2 معيار رد نمونه :
بررسي حرکت و مرفولوژي و ساير خصوصيات مايع مني و گزارش آن به پزشکتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Analysis: (first few>>مشخصات تکميلي آزمايش :
drop)>>

نوع نمونه :0081000کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
first drops Urine Analysis نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

نمونه اول صبح بيمار ترجيحا باشد  و عدم مصرف انتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار رندوم راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
اول ادرار بيمار   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

آلودگي با مدفوع و ادغام اول ادرار با باقي ادرار معيار رد نمونه :
تشخيص عوارض کليه و مثانه  و عفوني  بيمار در نواحي ابتدايي مثانه يا کليه يا مجراي ادراري مي باشدتفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست نمونه اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0081000کد بين المللي :<<Urine Analysis:(last drop)>>مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
last drops Urine Analysis نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا نمونه اول صبح  و عدم مصرف انتي بيو تيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ادرار رندوم راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
قسمت اخر ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح-الودگي با مدفوع-عدم رعايت شرايط زماني نمونه گيري معيار رد نمونه :

تشخيص عوارض کليه و مثانه  و عفوني  بيمار در نواحي انتهايي مثانه يا کليه يا مجراي ادراري مي باشدتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از  انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0081000کد بين المللي :U/A(massage prostat)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
 Urine after massage prostat نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

عدم مصرف انتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل پروستات دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

پروستات بايد ماساژ داده شود نياز هاي همراه نمونه :



ادرار پس از ماساژ پروستات   ِ نوع نمونه :
10 CC  حجم نمونه :

سي سي 5  كمترين حجم نمونه :
مصرف انتي بيوتيک معيار رد نمونه :

تشخيص پروستاتيت باکتريالتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087086کد بين المللي :U/C(First few drop)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
first drop culture نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

عدم مصرف انتي بيوتيک-ترجيحا ادرار اول صبح آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار رندوم راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
اول ادرار   ِ نوع نمونه :

2 CC  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

مصرف انتي بيوتيک- عدم گرفتن صحيح نمونه آلودگي مصنوعي معيار رد نمونه :

بررسي عفونت در قسمت هاي ابتدايي سيستم ادراري- در قسمت ابتدايي کليه و مثانه يا مجراي ادراريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0087086کد بين المللي :U/C(last)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
last drop culture نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا ادرار صبحگاهي-عدم مصرف انتي بيوتيک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آنتي بيوتيک مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
رعايت شرايط زماني مناسب راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
قسمت اخر ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

عدم نمونه گيري صحيح-الودگي با مدفوع-مصرف انتي بيوتيک معيار رد نمونه :

تشخيص عوامل عفوني در نواحي انتهايي  کليه و مثانه يا مجراي  ادراريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti sm/RNPمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Small nuclear

ribonuceo protein
porticle composed

نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز4   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري خود ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

هموليز -ليپميک-ايکتريک-الودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

جهت بررسي بيماري خودايميونتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون0087040کد بين المللي :Blood Culture& Sen x1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Blood Culture& Sensivity نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري ندارد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري ندارد - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ترجيحا در زمان تب مراجعه شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار بيماري عفوني شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه بالفاصله بعد از گرفته شدن با حفظ شرايط داخل ظروف محيط کشت مخصوص ريخته ومخلوط گردد

 درجه قرارگيرد۳۷وهرچه سريعتر داخل 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
Blood   ِ نوع نمونه :

سي سي 10  حجم نمونه :
سي سي 5  كمترين حجم نمونه :

لخته بودن خون کم بودن حجم خون معيار رد نمونه :

کشت عفونت باکتريايي ,قارچي ,شناسايي اندوکارديت ,کشف اتتي بيوتيک مناسب ,علت تب بدون توضيح يا شوک يا بيماريتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080540کد بين المللي :Toxocara Ab (Ig M)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت انگلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ليپميک/ ايکتريک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :LDH (Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قلبي،کبدي، استخواني يا کليوي دارد؟آيا بيمار الکل مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
(...،CSF,Pleural)مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از اتمام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sugar(Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

يک ساعت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بهتر است ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه افت قند دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

الندا۲۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :



الندا 200  كمترين حجم نمونه :
حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Protein(Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بهتر است بيمار ناشتا باشد ولي اجباري نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار اخيرا مشکل سوتغذيه داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urea(Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل کبدي يا کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Creatinine(Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گرفتگي عضالت يا کليوي دارد يا نه؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0873501کد بين المللي :HEV Abمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



Hepatitis E virus نام هاي مشابه :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
از فريز و آب شدن مکرر جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليپميک معيار رد نمونه :

E براي بررسي و تشخيص هپاتيت نوعتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
دو شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Adeno. PCR (Blood)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Neuron-Specific Enolaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سرطاني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :JC-BK (Urine)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت ويروسي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :JC-BK (Blood)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته، خون کهنه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :Chlamydia T. Ab (IgA)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Chlamydia Trachomatis IFFT نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفوني ندارد؟ آيا سابقه سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي ماده هپارين يا سديم سيترات

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
لوله حاوي سيترات يا هپارين يا لوله درب بنفش

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



EDTA سرم و پالسماي سيترات و هپارين و   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص عفونت کالميديايي که باعث اورتريت در اقايان و سقط جنين و يا زايمان زودرس بانوان ميشودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0086631کد بين المللي :Chlamydia T. Ab (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
Chlam-M نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني ندارد؟ آيا سابقه سقط جنين ندارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
-   ِ نوع نمونه :

2ml  حجم نمونه :
1ml  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :

 . گونه کالميديا که در انسان ايجاد بيماري مي نمايند شامل پسيتاسي، تراکوماتيس و پنومونيه مي باشند۳کالميدياها باکتري هاي داخلي سلولي مي باشند. تفسير باليني :
.ارزيابي پنوموني آتيپيک در شيرخواران لنفوگرانولوم ونروم يا پسياپکوزيس

 مقادير مرجع :
.به علت پايين بودن حساسيت ، ويژگي و ارزش اخباري تست سرولوژي ، نمي توان براي تشخيص عفونت فعال استفاده کرد  احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

دوشنبه - پنجشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Adeno PCR (Urine)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي لوله ثبت گردد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0080539کد بين المللي :Fasciola Ab (IgM) مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشرو ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۲تا 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۲بيشتر از 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز/ ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0080330کد بين المللي :HTLV I-II PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

هموليز،عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0کد بين المللي :Creatinin Random Urineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 30  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
(بدون نگهدارنده، نگهداري وانتقال در دماي يخچال (ترجيحا راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

200ML  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
به همراه کراتينين سرم مي تواند براي محاسبه کليرانس کليوي کراتينين مورد استفاده قرار گيردتفسير باليني :

همچنين مي تواند وجه تمايز بين ادرار و ديگر موارد باشد
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار00823101کد بين المللي :Urine Calcium ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم ،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
 بررسي خطر سنگهاي کليوي فسفات کلسيم و اگزاالت کلسيمتفسير باليني :

(osteoporosis & osteomalecia) بررسي بيماريهاي استخواني از جمله پوکي استخوان و نرمي استخوان
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Oxalate ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Oxalate ( Random ) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف ويتامين سي-نگهدارنده مناسب مثل اسيد کلريدريک آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
hcl  توسط۵-۷در حدود  ph انتقال سريع به قسمت فني و سريعا به يخچال منتقل شود و در دماي اتاق پايداي ندارد و تنظيم راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :



سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

الودگي با مدفوع-عدم نگهدارنده مناسب  معيار رد نمونه :
دفع اگزاالت مي تواند پيش گوبب کننده بيماري هاي کليه باشد بطوريکه نيمي از سنگ هاي ادراري و کليه اگزاالت مي باشد تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084550کد بين المللي :Urine Uric Acid ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

(اضافه شده باشد NAOH روز( در صورتيکه نگهدارنده ي 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
شرايط يخچال بدون نگهدارنده راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

.1تفسير باليني :  ساعته اوريک۲۴ ساعته را ندارند بطور شخص کودکان، نسبت اوريک اسيد به کراتينين مي تواند تخميني از ۲۴در افرادي که توانايي جمع اوري ادرار 
اسيد در ادرار باشد

۱/۰بيشتر از يک باشد ( (mg/mg) زماني که شک به نقص ثانويه کليوي براي اوريک اسيد وجود داشته باشد ، اگر نسبت اوريک اسيد به کراتين .2  <) ، 
. احتمال ديگر نقايص را مطرح مي کند۰,۷۵احتمال نفروپاتي حاد اوريک اسيد وجود دارد به هر حال ميزان کمتر از 

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082310کد بين المللي :Urine Chloride ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش :

photometeric  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :



۲۵ تا ۱۵روز در  1  c?  ۸ -۲ روز در ۷يا  c? ،  ۲۰سه ماه در - c? "  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
۸ -۲در   c?  ۲۰يا - c - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
Boric acid  گرم۱۵ تا ۱۰ز تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد . ماده نگهدارنده:  راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
" " ساعته۲۴سرم ، پالسما هپارينه ، مايعات بدن ، ادرار رندوم( ترجيحاً صبحگاهي) يا    ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۶ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۲۰ادرار 
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۰,۳ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ۱۰ادرار

حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 سال۱۵۰ سال تا ۰ازه سني : از 

Infant : 2-10
1-6 yrs. : 15-40

6-10 yrs. :
Female : 18-74
Male : 36-110

Adult :
Female : 36-173

Male : 64-176

 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 1 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 48 جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۷پس از گزارش جواب ، 

نوع نمونه :0084132کد بين المللي :Urine Potassium ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف نمونه بدون نگهدارنده

در صورت نگهداري قبل از انجام ازمايش ترجيحا در يخچال نگهداري شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
جهت تعيين علت افزايش يا کاهش پتاسيم خونتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084295کد بين المللي :Urine Sodium( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟ آيا بيمار تعادل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف نمونه بدون نگهدارنده باشد

در صورت نياز به نگهداري قبل از ازمايش ترجيحا در دماي يخچال باشد
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

حجم ناکافي معيار رد نمونه :

جهت بررسي تعادل اسيد وباز،تعادل اب و کم ابيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سواپ از گلو يا خلط0کد بين المللي :H1N1 pcr مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفونت ويروسي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :



سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه به المان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0083498کد بين المللي :OH Progesterone(Neonatal) 17مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
قبل از آزمايش از مصرف دارو خودداري شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پرمويي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، ليپميک شديد، آلودگي ميکروبي معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :BCAAs (for MSUD)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Neonatal MSUD نام هاي مشابه :

يک هقته درپاکت مقاوم به رطوبت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
( ماه (در پاکت زيپ دار حاوي رطوبت گير 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

( براي مدت طوالني (در پاکت زيپ دار حاوي رطوبت گير - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 ساعت بعد از تولد انجام شود۷۲ تا ۲۴شستشوي کف پاي نوزاد با اب وصابون - خونگيري بايد در فاصله  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

براي تشخيص بيماري شربت افرا  اطالعات الزم از بيمار :
ساعت درجاي خشک بماند تا خشک شود (دماي اتاق دور از نور و هواي دود الود۳سطح لکه خون با دست تماس نداشته باشد کارت  ) راهنماي جمع آوري نمونه :

کاغذ غربالگري نياز هاي همراه نمونه :
gather card نمونه خون تام برروي کاغذ صافي   ِ نوع نمونه :

۵به اندازه يک دايره با قطر  mm  حجم نمونه :
قطره ي خون بايد دقيقا تمام دايره را بپوشاند  كمترين حجم نمونه :

نمونه خون قطر دايره نپوشانده باشد معيار رد نمونه :
براي تشخيص بيماريهاي شربت افراتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080158کد بين المللي :Cyclosporine 1hrsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

خون لخته معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084483کد بين المللي :Neonatal TSHمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
Neonatal TSH نام هاي مشابه :

ساعت 48  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه دوراز رطوبت 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز پس از تولد نمونه گرفته شود۳پاشنه پاي نوزاد با آب وصابون شستشو داده شود - حد اکثر  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
  ساعت خشک۳سطح لکه خون بادست تماس پيدانکند کاغذ صافي به طورافقي و دورازنورخورشيد دردماي اتاق به مدت 

شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
gather card خون تام برروي کاغذ صافي   ِ نوع نمونه :

۵به اندازه يک دايره ياقطر mm  حجم نمونه :
قطره خون بايد کل دايره را پر کند  كمترين حجم نمونه :

نمونه خون قطر دايره رانپوشانده باشد معيار رد نمونه :

درتشخيص کم کاري يا پرکاري تيروئيد هاتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Free Beta HCG مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 



مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082955کد بين المللي :G6PDمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Glucose-6-phosphat dehydrogenase neonatal نام هاي مشابه :

زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 ساعت درپاکت داراي رطوبت گير به دور از گرد و غبار و د رمعرض حرارت۴۸بعد از سه ساعت لکه خون خشک شده ، 

و تابش مستقيم نور خورشيد نباشد
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : هفته پايدار است۲تا 
پاشنه پاي نوزاد با آب وصابون شستشو داده شود آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
اعت خشک۳سطح لکه خون بادست تماس پيدانکند کاغذ صافي به طورافقي و دورازنورخورشيد دردماي اتاق به مدت   

شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

۹۰۳فقط از لکه خون خشک شده استفاده شود روي کاغذ  نياز هاي همراه نمونه :
gather card خون تام برروي کاغذ صافي   ِ نوع نمونه :

۵به اندازه يک دايره ياقطر mm  حجم نمونه :
دايره ها بايد کامل پر باشند  كمترين حجم نمونه :

نمونه خون قطر دايره رانپوشانده باشد معيار رد نمونه :

G6PD براي تشخيص مبود آنزيمتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082760کد بين المللي :T.Galactose(Gal + G1p)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Neonatal Galactose نام هاي مشابه :

( يک هفته (پاکت مقاوم به رطوبت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
(  ساعت باشد۷۲تا۲۴شستشوي کف پاي نوزاد با آب و صابون (سن نوزاد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
اعت خشک۳سطح لکه خون بادست تماس پيدانکند کاغذ صافي به طورافقي و دورازنورخورشيد دردماي اتاق به مدت   

شود
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
gather card خون تام برروي کاغذ صافي   ِ نوع نمونه :

۵به اندازه يک دايره ياقطر mm  حجم نمونه :



حتما دايره ها بايد پر باشد  كمترين حجم نمونه :
نمونه خون قطر دايره رانپوشانده باشد معيار رد نمونه :

ارزيابي کلينيکي بيماري گاالکتوزميتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084100کد بين المللي :Urine Phos. ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(ماه ( در صورتيکه اسيد اضافه شده باشد 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0083735کد بين المللي :Urine Mg.Rمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
 Mg Urine Random نام هاي مشابه :

روز3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار داروي منيزيم مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندم   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

بررسي علت غير نرمال بودن منيزم سرمتفسير باليني :
بررسي کافي بودن ميزان دريافت منيزم غذايي

بررسي ميزان خطر تشکيل سنگهاي کليوي
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084520کد بين المللي :Urine Urea  ( Random)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Urine Urea  ( Random) نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
در صورت داشتن رسوب سانتريفيوژ شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

(جهت بررسي اسيب هاي کليوي(اسيب هاي پره رنال يا قبل از کليوي و کليويتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082180کد بين المللي :Urine Osmolarity (Random)مشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه - صبح و عصر روز و زمان انجام آزمايش 

ساعته 24 مدت زمان انجام آزمايش :
ساعته 48 جوابدهي اورژانس :

" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Nuclutidas-5مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم،ليپميک شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 15 روز و زمان انجام آزمايش 



روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080498کد بين المللي :BCR-ABL Quantitaitiveمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه سرطان به ويژه سرطان خون در خود فرد يا خانواده، زمان نمونه گيري  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت بعد از نمونه گيري قابل انجام است۴۸لوله درب بنفش، حداکثر تا 

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
مغز استخوان ،EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : سي سي مغز استخوان۳سي سي خون،  5
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

فريز بودن، هموليز ،EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

ارسال مي شود توضيح روش كار :
روز10 روز و زمان انجام آزمايش 

ارسال مي شود مدت زمان انجام آزمايش :
روز 7 جوابدهي اورژانس :

ساعت 48 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hepatitis B Virus viral load PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 72  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه بيماري، استفاده از دارو  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت۲۴جدا کردن سرم يا پالسما طي   .Lavender (EDTA), pink (K2EDTA) or serum separator tube ،لوله درب بنفش

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم ،EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

فريز نباشد ،Heparinized specimens معيار رد نمونه :
تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :

روز 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Leptospira DNA PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته، خون کهنه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0083835کد بين المللي :Nitroprusside Urine Randomمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



نمونه ادرار   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082530کد بين المللي :Cortisol 10 AMمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۲۰مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080498کد بين المللي :HDV Viral Load PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز، هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :HDV DNA PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هپاتيت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز،هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0084155کد بين المللي :Protein.u.R مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Protein Urine Random نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي يا کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ظرف بدون نگهدارنده -يخچالي نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندم   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 3  كمترين حجم نمونه :
حجم کم، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

بررسي بيماران کليويتفسير باليني :
بررسي و جستجوي بيماران گامو پاتي متوکلونال

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082530کد بين المللي :Cortisol 14 PMمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۲۰مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Citrate ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
citrate urine random نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف ويتامين سي و و مرکبات و اسفناج و گوجه فرنگي- بيمار طبق دستورالعمل در ظرف حاوي مواد نگهدارنده ادرار خود را آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

جمع آوري کند
آيا بيمار سابقه سنگ کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

 -  تنظيم گردد - مواد نگهدارنده : يخچال - فريزر۳-۱در محدوده  PH ادرار جمع آوري شده پس از نمونه گيري و قبل از انجام تست
HCL - تولوئن - تيمول

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 عدم جمع آوري مناسب با مواد نگهدارنده معيار رد نمونه :
stool الودگي ادرار با ساير نمونه ها مثل

- جهت تعيين کمي سيترات در ادرار - جهت تشخيص سنگ ها ي کليوي بطوري که سيترات در کليه متابوليزه و دفع شودتفسير باليني :
ميزان تشکيل سنگ هاي مجاري ادراري نسبت معکوس با ميزان سيترات دارد و کاهش سيترات با افزايش ميزان تشکيل سنک هاي ادراري همراه است

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082615کد بين المللي :Urine Cystein Randomمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهدراي  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سنگ کليه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :



ندارد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار رندوم و 

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

مصرف نشود چند روز قبل از نمونه گيري Penicillinamine معيار رد نمونه :
 Cystinuria يک بيماي اتوزومال مغلوب است که در آن اسيدهاي آمينه دي بازيک به مقدار فراوان از طريق ادرار دفع مي شوند. کاربرد ان در شناساييتفسير باليني :

. درصد از سنگ هاي کليوي هستند۳ تا ۱هموسيستينوري و ساير بيماري هاي مرتبط با اسيد هاي آمينه حاوي سولفور. سنگ هاي سيستين مسئول 
 مقادير مرجع :

cystinosis که ماهيت جداگانه اي از cydtinuria دارد با اين تست رديابي نمي شود.  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 4 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Anti-Gastric Parietal Cell Abمشخصات تکميلي آزمايش :
IgG

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 21  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 21 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 15 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :T.B PCR (Sput)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟سل  اطالعات الزم از بيمار :
خلط راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار و نمونه روي لوله ثبت شود نياز هاي همراه نمونه :
خلط   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :Cortisol 8 PMمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۲۰مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم0کد بين المللي :Haptoglobulinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

نفلومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
Haptoglobin نام هاي مشابه :

روز1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.به مورد خاصي اشاره نشده راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم ، پالسماي هپارينه ، پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ميلي ليتر۲ ميلي ليتر//پالسما:۱سرم:
 كمترين حجم نمونه : ميلي ليتر۱ ميلي ليتر//پالسما:۰/۵سرم:

هموليز معيار رد نمونه :
 قرار مي گيرد. اين پروتئين يک واکنش دهنده ي مرحله۲هاپتوگلوبين در کبد و احتماال ساير مناطق ساخته مي شود و در الکتروفورز سرم در وضعيت آلفا-تفسير باليني :

حاد بوده و در هموليز کاهش مي يابد . کاربرد آن رديابي حمالت جزئي يا خفيف هموليز که در آنها سطوح هاپتوگلوبين کاهش مي يابد. در هموليز هايي
. روز رسيده باشد هاپتوگلوبين به طور مشخص وجود ندارد۵/۱۷که  به قدري شديد باشند که نيمه عمر گلبول قرمز به کمتر از 

 مقادير مرجع :
.از آنجايي که هاپتوگلوبين يک واکنش دهنده مرحله حاد است ، در التهابات حاد افزايش مي يابد  احتياط ها :

منابع باليني :
- توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش  شنبه۵دوشنبه - 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ساعت پس از ورود نمونه به بخش 1 جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082530کد بين المللي :Cortisol(8 Hours After Drug)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۱۰۲۰مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Cortisol(Dexametasoneمشخصات تکميلي آزمايش :
suppression test)

نوع نمونه :0082530کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت زمان طوالني تر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد پس از مصرف دگزامتازون براي نمونه گيري بيايد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد ادرنالين دارد؟ آيا بيمار مشکل استرس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز،لوله درب بنفش، لوله حاوي ماده هپارين يا سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : ال ندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سي بي سي فريزوناشتا0کد بين المللي :Plasma Metanephrineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ساعته نبايد مصرف شو-بسياري از دارو ها هم تداخل دارند۲۴همه غذاهاي حاوي متيل گزانتين به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

 دقيقه قبل از نمونه گيري به حالت خوابيده باشد/ لوله درب بنفش از قبل سرد شده باشد/ در۲۰نمونه بايد فريز و در تاريکي باشد/ بيمار حداقل 
 دقيقه سانتريفيوژ شود/ نمونه فريز دفريز نشود۳۰عرض 

نياز هاي همراه نمونه :

EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :



سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز،عدم فريز،سرم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084585کد بين المللي :V.M.A مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
تداخل دارويي دارد، بيمار دارو مصرف نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Plasma Normetanephrineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 ساعت نبايد مصرف شود/ بسياري از داروها هم تداخل دارند۲۴همه غذاهاي حاوي متيل گزانتين به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل غدد فوق کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : دقيقه قبل از نمونه گيري به حالت خوابيده باشد/ لوله درب بنفش از۲۰نمونه بايد فريز و در تاريکي باشد/ بيمار حداقل 
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز،عدم فريز،سرم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :.Multi drugs (blood)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 4 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي مخدر يا شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Multi Drugs Screen Test (urine)مشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
Multi Drugs urine نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

زمان بيشتر - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم مصرف داروهاي مسکن و آرامبخش آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي مخدر يا شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

۱آلودگي نمونه با مدفوع يا وزن مخصوص پائينتر از  معيار رد نمونه :

تشخيص وجود مواد مخدر در ادرارتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0082390کد بين المللي :Urine Ceruloplasmin 24hr مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Roche  نام روشهاي اندازه گيري :
Copper Oxidase - Ferroxidase - نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري ويلسون دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

.نگهدارنده بوريک اسيد ميخواهد- نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار

ميلي ليتر 1   حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5   كمترين حجم نمونه :

"حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک" معيار رد نمونه :
و پروتئين متصل شونده به مس مي باشد که در کبد ساخته مي شود.در بيماري (acute phase reactant)سرولوپالسمين يک واکنش دهنده فاز حادتفسير باليني :

يا دژينراسيون هپاتولنتيکوالر که يک بيماري اتوزومال مفلوب است،کاهش ساخت سرولوپالسمين سبب رسوب بيش از حد مس در (Wilson disease)ويلسون
کبد،مغز،قرنيه،کليه و اعضاء ديگر ميگردد.تشخيص اين بيماري بر اساس کاهش سرولوپالسمين خون،کاهش مس خون،افزايش مس ادرار به همراه تستهاي

مختل کبدي صورت ميپذيرد.با توجه به اينکه سرولوپالسمين يک واکنش دهنده فاز حاد است،چندين نمونه بايد سنجيده شود. تشخيص بيماري ويلسون نياز به
بررسي کامل شرح حال،يافته هاي فيزيکي،آزمايشات متعدد و بررسي سابقه فاميلي دارد. تستهاي اضافه ديگر براي تشخيص بيماري ويلسون شامل سطح سرمي و

.ادرار مس و ميزان مس در بيوپسي کبد است
و نيز در موارد مسموميت با OCP مقادير باالي سرولوپالسمين سرم در بسياري از بدخيمي ها و بيماريهاي التهابي و نيز در حاملگي،در موارد مصرف استروژن و

.مس نيز مشاهده مي گردد



 مقادير مرجع :
.در کودکان يک آزمايش سرولوپالسمين طبيعي سرم يا پالسما بيماري ويلسون را رد نميکند و بايد سطح مس سرم و کبد نيز سنجيده شود  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

ساعته 48 جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Parvo Virus DNA PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : ساعت در دماي اتاق۸ ساعت در دماي اتاق / ساير : ۸مغز استخوان : 
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۳مغز استخوان :سه روز / ساير : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۶ساير : 
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايع مغز استخوان، لوله درب بنفش، لوله درب قرمز، مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
CSF، پالسماي EDTA، سرم، مايعات بدن،مايع آمنيوتيک،بافت،مغز و استخوان،بلوک هاي پارافيني

CBC EDTA
  ِ نوع نمونه :

۱۰بافت :  mg / : حجم نمونه : سي سي۴ساير 
۵بافت :  mg / : كمترين حجم نمونه : سي سي۳ساير 

ضد انعقاد هپارين ،  نمونه هاي فرماليني، نمونه هاي هموليز و لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Alpha 1 Inhibitorمشخصات تکميلي آزمايش :

آنزيماتيک  نام روشهاي اندازه گيري :
A1AT ، آلفا يک آنتي پروتئاز نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
- آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :



نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم ، پالسماي هپارينه   ِ نوع نمونه :

سي سي1  حجم نمونه :
سي سي0/5  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
يک پروتئين فاز حاد است و بيشترين ميزان مهار کننده پروتئيناز را در سرم تشکيل مي دهد. کاهش يا عدم وجود اين تست در بيماري انسدادي مزمن ريه وتفسير باليني :

.در بيماري کبدي ديده مي شود
 مقادير مرجع :

حاملگي و وضعيت هاي التهابي مانند آرتريت روماتوئيد ، عفونت باکتريال ، واسکوليت ها و بدخيمي ها سطح سرمي ،OCP در افراد طبيعي در موارد مصرف
.تست افزايش مي يابد

 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه - چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراتهکد بين المللي :Factor XIIمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعفاد خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز، سرم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Methamphetamineمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

لخته خون، سرم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Benzodiazepines   مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :
نمونه سانتريفيوژ نشود نياز هاي همراه نمونه :

نمونه در لوله درب قرمز گرفته شده و بدون سانتريفيوژ سريعا ارسال شود   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 5  كمترين حجم نمونه :
نمونه بدون لخته خون رد ميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرم -فريز***کد بين المللي :HCO3 مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 40  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تنفسي يا متابوليسمي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله هپارينه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراتهکد بين المللي :Factor VIIمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراته0080260کد بين المللي :Factor VIIIمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسيما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0کد بين المللي :Factor XIII PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روز 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Factor XIII Coagulantمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز، سرم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :HLA B8 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

PCR  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري بهجت دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :



- راهنماي جمع آوري نمونه :
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
6ml  حجم نمونه :

3ml  كمترين حجم نمونه :
نمونه هاي هموليز، لخته و ضد انعقاد هپارين معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون-کد بين المللي :HLA B27 PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ، EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction-pcr-post pcr توضيح روش كار :

روزه 10- روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روز پس از انجام تست 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراته فريزکد بين المللي :Factor II Coagulantمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :HLA B35 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

PCR  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  5  c  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري بهجت دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 6  حجم نمونه :
ميلي ليتر3  كمترين حجم نمونه :

"حجم کم ، هموليز ، منجمد ، نمونه لخته ، ضد انعقاد نامناسب" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :-کد بين المللي :HLA B5 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ، EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction-pcr-post pcr توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HLA B51 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ، EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



extraction-pcr-post pcr توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :HLA B52 PCR  مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري بهجت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون کهنه،خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :-کد بين المللي :HLA B7 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

PCR  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۸ -۲روز در دماي  5  C  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
۸ -۲در   c  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري بهجت دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTAخون تام   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 6  حجم نمونه :
ميلي ليتر 3  كمترين حجم نمونه :



"حجم کم ، هموليز ، منجمد ، نمونه لخته ، ضد انعقاد نامناسب" معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراته-کد بين المللي :Factor IXمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراتهکد بين المللي :FactorXمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :
نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :

پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سيتراته فريزکد بين المللي :Factor XIمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي ماده سيتراته راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
پالسما سيتراته   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :HCO3 مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تنفسي يا متابوليسمي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز، نمونه فريز نباشد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080493کد بين المللي :PAI-1 mutation PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه10 روز و زمان انجام آزمايش 

ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خونکد بين المللي :Inhibin-Aمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار باردار است؟  اطالعات الزم از بيمار :
ساعت پس از جداسازي سرم يا پالسما در يک لوله درب محکم بسته شده نگهداري شود .از فريز و آب شدن مکرر جلوگيري شود۲ظرف 

لوله درب قرمز، لوله درب بنفش، لوله حاوي ماده هپارين و يا سيتراته/
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم،پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0080564کد بين المللي :MTHFR Gen Mutation (PCR)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :MTHFR A 1298 C مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۲۲۱۷مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :MTHFR C 677 T مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

۲۲۱۷مراجعه به کد   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :



 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Treponema pallidum PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري سفليس دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، عدم فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080493کد بين المللي :PAI-2 mutation PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Methadone (TLC)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :
مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :

سرم/ ادرار   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : سي سي۱۲ سي سي/ ادرار ۲سرم 

 كمترين حجم نمونه : سي سي۱۰ سي سي/ ادرار ۱سرم 
سرم هموليز شديد/ ادرار آلودگي نمونه و حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Interleukin-6مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ECLA  نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
امادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 

روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 10 جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Interleukin 2 Reseptorمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني بدن دارد؟ آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي3  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز، هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



ارسال به آلمان مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :HTLV DNA PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

خون لخته، خون کهنه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :BK virus PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
امادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش، لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام ،EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

لخته CBC ، نمونه هاي فرماليني ، نمونه هاي هموليز و ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080307کد بين المللي :Paul bounnel testمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم معيار رد نمونه :
.بررسي آنتي باديهاي هتروفيل در سرم به روش آگلوتيناسيونتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ۳. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت ،۲عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه،  .1

کاليبراسيون معتبر
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش : روز۱۴تا  10

نوع نمونه :کد بين المللي :HPV PCR Full Genotypingمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

رم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :



سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :

موکوسي بودن نمونه، خوني بودن نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 480 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :CMV PCR (Amniotic Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايع آمنيون راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايع آمنيون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0083498کد بين المللي :OH Progesterone 60 min 17مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



بيمار يکساعت پس از مصرف دارو نمونه بدهد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پرمويي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، ليپميک شديد، ايکتريک شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0083498کد بين المللي :OH Progesterone 120 min 17مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت پس از مصرف دارو نمونه بدهد۲بيمار  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پرمويي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد، ليپميک شديد، ايکتريک شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti NMDA IgMمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 28  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم يا آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0084585کد بين المللي :Urine V.M.A ( Random )مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار دارو مصرف نکرده باشد، تداخل دارويي دارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti TSH reseptorمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

الکتروکمي لومينسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
LATS/TSIG/TRAB/TSH Receptor/ نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تيروئيد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ايکتريک-ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
-  مقادير مرجع :

 احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
شنبه 5 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام آزمايش قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti Endomysial Ab (IgA)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در برورشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي يا بيماري سلياک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش/ لوله حاوي ماده هپارين يا سديم سيترات راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم يا پالسما هپارين يا سيتراته يا   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز  ليپميک نمونه هاي الوده معيار رد نمونه :

تشخبص بيماريهاي سلياکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti Endomysial Ab (IgG)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي يا بيماري سلياک دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم يا پالسماي   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1

الندا 300  كمترين حجم نمونه :
هموليز ليپميک نمونه هاي آلوده معيار رد نمونه :

تشخيص بيماري سلياکتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Pap Smear-eمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت گذشته باشد، پريود نباشد، از مواد شوينده استفاده نکرده باشد۷۲ الي ۴۸از آخرين نزديکي  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکلي در دهانه رحم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
انجام گرفته سپس الم فيکس شده و رنگ اميزي و جهت تشخيص توسط پاتولوژيست آماده ميشود e-prep تهيه الم توسط دستگاه راهنماي جمع آوري نمونه :

ترشحات واژن در ظرف ليکوئيد قرار داده ميشود نياز هاي همراه نمونه :
ترشحات واژن   ِ نوع نمونه :



سي سي داراي سلول 2  حجم نمونه :
سي سي داراي سلول 1  كمترين حجم نمونه :

محلول بدون سلول باشد، حجم کم نمونه، کم رنگ بودن الم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0کد بين المللي :Acetaminephoneمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي شبه مخدر مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Pap Smear-Lمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل در دهانه رحم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
انجام گرفته سپس الم فيکس شده و رنگ اميزي و جهت تشخيص توسط پاتولوژيست آماده ميشود Liquiprep تهيه الم توسط دستگاه راهنماي جمع آوري نمونه :

ترشحات واژن در ظرف ليکوئيد انتقال داده ميشود نياز هاي همراه نمونه :
ترشحات واژن   ِ نوع نمونه :

سي سي بدون سلول 2  حجم نمونه :
سي سي بدون سلول 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، محلول بدون سلول معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0کد بين المللي :Toxo PCR (Fluid)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايعات بدن راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايعات بدن   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :H. pylori Ag (stool) Qualitativeمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

سريعا انجام شود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۲الي  1

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
نمونه مدفوع   ِ نوع نمونه :

10 gr  حجم نمونه :
5 gr  كمترين حجم نمونه :

نمونه کامال مايع/ نمونه آلوده/ حجم کم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Interleukin-8مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز، هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084681کد بين المللي :C-peptide (2hr)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت پس از مصرف صبحانه نمونه بدهد۲بيمار  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه دو ساعت پس از مصرف دارو و مصرف صبحانه گرفته شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :NMDA ab IgAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 28  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم،آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HPV after Screeningمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

رم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 480 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HPV PCR Qualitaitive-Hمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

رم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :



سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Pap Smear-Tمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري نميشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت گذشته باشد، بيمار پريود نباشد، از مواد شوينده استفاده نکرده باشد۷۲ الي ۴۸از آخرين آميزش بيمار  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل در دهانه رحم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
انجام گرفته سپس الم فيکس شده و رنگ اميزي و جهت تشخيص توسط پاتولوژيست آماده ميشود Thinprep تهيه الم توسط دستگاه راهنماي جمع آوري نمونه :

ترشحات واژن در داخل ظرف ليکوئيد انتقال داده ميشود نياز هاي همراه نمونه :
ترشحات واژن   ِ نوع نمونه :

سي سي با سلول 2  حجم نمونه :
سي سي با سلول 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، محلول بدون سلول،کم رنگ بودن الم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

مدفوعکد بين المللي :amebiasis Agمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 5 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 4 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 5 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti NMDA ab IgGمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 28  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 
-- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hpv PCR Screeningمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

رم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي1/5  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سي بي سي و سرمکد بين المللي :JC Virus PCR Quantiمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  CSf  روز  مايع۲سرم:   درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز CSF: 7  روز  مايع۷سرم:   درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز CSF : 7 سرم : يکماه  مايع - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل عفونت ويروسي دارد  اطالعات الزم از بيمار :
براي سرم لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار و نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF سرم، مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، نمونه آلوده معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti NMD CSFمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 28  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
csfمايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نام بيمار و نوع نمونه روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
csfمايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم/ آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 25 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :e.Pcrمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HPV PCR Qualitativeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

رم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HPV Cepheidمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
thin PREP راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal   ِ نوع نمونه :



سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :

موکوسي بودن نمونه، خوني بودن نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 1 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Interleukin-1مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 360 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ريوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، نمونه فريز باشد راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

نمونه ليز باشد، نمونه فريز نباشد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 25 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
متغير جوابدهي اورژانس :

ارسال به آلمان مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Interleukin 2مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمنوفلورسانس  نام روشهاي اندازه گيري :
-- نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
csf لوله درب قرمز، نمونه راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه حتما فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
csf سرم، نمونه   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
از اين آزمايش براي بررسي نقص ايجاد شده در سلول هاي ايمني بدن استفاده ميشودتفسير باليني :

مراجعه شود به رنج نرمال تست  مقادير مرجع :
نمونه بايد حتما فريز باشد  احتياط ها :

آزمايشگاه مديکال، سايت مايوکلينيک منابع باليني :
ايمنوفلورسانس توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه ارسال ميشود به آلمان مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Anti MCVمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار التهاب مفاصل دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :
در سرم بيماران MCV تعيين ميزان آنتي بادي ضد ، MCV اندازه گيري مقدار آنتي بادي ضدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
1- - خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون۳- عدم شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت ها.۲عدم شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه. .  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080330کد بين المللي :Neisseria gonorrhoeae PCRمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : ماه نمونه را نگهداري کرد۱ درجه سانتيگراد مي توان ۳۰-۲ترجيحا در يخچال نگهداري شود اما در دماي 
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :ROMAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Aminu Sure نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :



جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Immuno-elec-serumمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ناپايدار، غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۱۰درجه سانتيگراد/  2-5

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۱درجه سانتيگراد/  20-
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز ژلدار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

اثر ميگذارد Beta-2 نمونه نبايد پالسما باشد ، فيبريوژن روي معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز در هفته 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :OVA1مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

نگهداري نميشود - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار رژيم غذايي مناسب را رعايت کرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل گوارشي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه مدفوع راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :

گرم 10  حجم نمونه :
گرم 5  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده به ادرار معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

نگهداري نميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Osteocalcinمشخصات تکميلي آزمايش :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 3  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
سريع جداسازي بشود . فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته و رندوم۲۴ادرار  ، EDTA سرم ، پالسماي

۰,۸سرم و پالسما :  ml /  ۲۰ ساعته و رندوم : ۲۴ادرار ml  حجم نمونه :
۰,۴سرم و پالسما :  ml /  ۱۰ ساعته و رندوم : ۲۴ادرار ml  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

 ، آلدوسترون يک هورمون مينرالوکورتيکوئيد است که در ناحيه گلومرولوزا قشر غده فوق کليوي ساخته شده . در بيماران مبتال به هيپرآلدوسترونيسم اوليهتفسير باليني :
.آلدوسترون خون و يا ادرار باال بوده و نمونه رنين پالسماي همزمان اين بيماران بسيار پايين مي باشد

 مقادير مرجع :
.رژيم نمک ، استرس، وضعيت ايستاده، و ديورتيک ها همگي آلدوسترون پالسما رو افزايش مي دهند  احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز6 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Low Risk HPVمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ماه 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :



Vaginal, rectal, cervical, or male urethral specimen,First Catch Urine   ِ نوع نمونه :
سي سي 3  حجم نمونه :

سي سي 1/5  كمترين حجم نمونه :
خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 480 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Anti Islet Cellمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

IFA  نام روشهاي اندازه گيري :
ICA نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

در افرادي که مبتال به ICA اولين مارکر خودايمني اختصاصي سلول هاي جزيره اي بوده که در تحقيقات ديابت مورد استفاده قرار گرفته است . وجود ICAتفسير باليني :
۱، افتراق ديابت ۱ سال مي باشد.کاربرد آن در ارزيابي خطر ابتال به ديابت تيپ ۵ در طي ۱ درصد جهت ابتال به ديابت تيپ ۵۰-۴۰ديابت نيستند بيانگر خطر 

۲از تيپ  .
-  مقادير مرجع :

.اين تست نسبت به سنجش آنتي بادي هاي گلوتاميک اسيد دکربوکسيالز حساسيت کمتري دارد  احتياط ها :
- منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Islet Ag2مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت 72  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه در محيط تاريک باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Aspergillusis Antigenمشخصات تکميلي آزمايش :
(Galactomanan)

سرمکد بين المللي : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نيست  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ريوي دارد؟و سن  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونع نياز هاي همراه نمونه :
سرم ، مايع بال   ِ نوع نمونه :

1ml  حجم نمونه :
0.5ml  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :

Bal تعيين وجود آنتي ژن آسپرژيلوس گاالکتومانان در سرم وتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

.درب نمونه باز نماند  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 5 روز و زمان انجام آزمايش 

-- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



سرمکد بين المللي :Anti Aquaporin-4(NMO Ab)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti Aquaporin-4 نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل چشم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله حاوي محلول سيترات/ لوله حاوي محلول هپارين /EDTA لوله درب بنفش خون تام

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CSF وEDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰سي سي و  1
الندا 50  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

براي تشخيص بيماري نوروميليت اپتيک ميباشد . که نوعي بيماري خودايمني ميباشد که در آن لنفوسيتهاي تي به ميلين اعصاب مرکزي حمله کرده و بيشترتفسير باليني :
اعصاب چشم و نخاع درگير ميشودو ايجاد بيماري دويک ميکند

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 urine Organic Acid-(metabolicمشخصات تکميلي آزمايش :
panel)

ادرارکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار مشکل تعادلي ميباشد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم شرح حال بيمار حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :
سي سي 20  حجم نمونه :

سي سي 10  كمترين حجم نمونه :
آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Neuronal Ab Panel 1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 28  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ناهنجاري عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Nuclear matrixمشخصات تکميلي آزمايش :
protein(NMP22)

ادرارکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي قبلي نيازي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

(آيا بيمار مشکل مثانه دارد؟ ( سرطان  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ساعت بيشتر از نمونه گيري نگذشته باشد 2 نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :



سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

نمونه از سوند گرفته شده باشد/ بيمار شيمي درماني کرده باشد/لوکوسيت اسيتراز مثبت باشد/ تحت جراحي هاي تههاجمي مثانه قرار نگرفته باشد معيار رد نمونه :
تشخبص سزطان مثانهتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Beta Amiloid (1-42)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل در سيستم عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CSF مايع راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه و مشخصات بيمار روي لوله ثبت شود نياز هاي همراه نمونه :
CSF مايع   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 8 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :3000کد بين المللي :Urine Mercuryمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
جيوه نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0082482کد بين المللي :Cholinesteraseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

colorimetry  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز براي خون کامل۳روز براي سرم/  7

ماه براي سرم 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز، لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم/ خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Immuno electrophoresisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ناپايدار، غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۱۰درجه سانتيگراد/  2-5

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۱درجه سانتيگراد/  20-
نياز به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

اثر ميگذارد Beta-2 نمونه نبايد پالسما باشد ، فيبريوژن روي معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز در هفته2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :a-Fodrin (Ig A)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

<آيا بيمار مشکل کليوي دارد  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 21 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :RF (Ig M)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل روماتوئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :RF (Ig A)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل روماتوئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز،ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :RF (Ig G)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل روماتوئيدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 3 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Anti Muskمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Anti musk Ab نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 30  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :



سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

حجم کم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :a-Fodrin (Ig M)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 21 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :a-Fodrin (Ig G)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کليوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 21 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس ازانجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080564کد بين المللي :KRAS Mutation مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نامحدود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نامحدود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

گزارش پاتولوژي  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ميکرون بافت پارافينه، جلوگيري از آسيب حرارتي، فريز نشود، در الکل فيکس نشود۵برش 

گزارش پاتولوژي نياز هاي همراه نمونه :
بلوک پارافين   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : درصد تومور نباشد۲۵کمتر از 
-  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080564کد بين المللي :BRAF Mutationمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نا محدود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نامحدود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

گزارش پاتولوژي  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ميکرون بافت پارافينه، جلوگيري از آسيب حرارتي، فريز نشود، در الکل فيکس نشود۵برش 

گزارش پاتولوژي نياز هاي همراه نمونه :
بلوک پارافينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : درصد تومور نباشد۲۵کمتر از 
-  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 2 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 4 جوابدهي اورژانس :

به طور نامحدود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم0082668کد بين المللي :Erythropoietinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
EPO نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 24  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
عدم دريافت راديوايزوتوپ اخيرا آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.از تکرار فريز اجتناب شود. چرخه آب شدن يخ در سانتريفوژ يخچال دار جدا شده است راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
1ml  حجم نمونه :

0.5ml  كمترين حجم نمونه :
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک معيار رد نمونه :

هورمون EPO . کلون شده است۷گليکوپروتئيني است که عمدتا در کليه تشکيل مي شود و در حال حاضر تخليص شده و ژن آن نيز بر روي کروموزوم  EPOتفسير باليني :
تنظيم کننده اصلي توليد قرمز کننده در مغز استخوان است. تحقيق در مورد کم خوني هاي پر ابهام و کم خوني بيماري مرحله انتهايي کليه. اشکال در توليد

۰۰اريتروپوئتين توسط کليه، علت اصلي کم خوني در نارسايي کليه است که به درمان با اريتروپوئتين خارجي به خوبي پاسخ مي دهد.
-  مقادير مرجع :

و /ACTH/TSH/سرم ممکن است توسط فلبوتومي/حاملگي EPO بطور مطلق احتمال پلي سايتمي ورا را رد نمي کند/سطوح EPO غلظت هاي طبيعي
آنژيوتانسين افزيش يابد در حالي که ترانسفوزيون ممکن است سطح آن را کاهش دهد

 احتياط ها :

- منابع باليني :
- توضيح روش كار :



روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

.به صورت روزانه اعالم اورژانس مي گردد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0082955کد بين المللي :G6PD(Quantitative)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
G6Pd  Quantitative نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل فاوويسم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
 دقيقه و در صورت عدم انجام انتقال نمونه۱۰بيمار روي روتاتور جهت مخلوط شدن خون با ضدانعقاد براي مدت  CBC قرار دادن نمونه

 درجه سانتيگراد۲-۸خون به دماي 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
(ACP و هپارين و EDTA) نمونه خون کامل سي بي سي   ِ نوع نمونه :

الندا۵۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا500  كمترين حجم نمونه :

نمونه غير از خون تام ضدانعقادهاي غير از موارد ذکر شده هموليز شديد معيار رد نمونه :

در سطح گلبولهاي قرمز خود بود که در هنگام تماس با تعدادي از داروها نظير G6PD جهت تشخيص و غربالگري افرادي که دچار کمبود آنزيم هايتفسير باليني :
(و يا باقالي دچار هموليز شديد مي شود (فاويسم C ناليديکسيک اسيد يا مقادير بااليي از ويتامين

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Von Willebrand Factor Antigenمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ELFA، االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
کاوش مولتي مر، کوفاکتور ريستوستين نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
-  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
پالسماي سيتراته   ِ نوع نمونه :

6ml  حجم نمونه :



3ml  كمترين حجم نمونه :
هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

 .کمک مي کند VII همچنين به حفظ سطح فاکتور vWF . واسطه چسبيدن پالکت به اپي تليوم آسيب ديده است که قدم اول در هموستاز خواهد بود vWFتفسير باليني :
د درvWF.در جنس مونث کاربرد دارد A در فردي که سابقه شخصي يا خانولدگي خونريزي دارد و کمک به تعيين وضعييت ناقل هموفيلي vWF در تعيين

طي واکنش هاي مرحله حاد و حتي بيماري يا استرس خفيف، حاملگي، مصرف استروژن و نوزادان باالتر از حد طبيعي خواهد بود و ممکن است اندازه گيري
.در اين شرايط تشخيص بيماري را مخفي کند

 سال۱۵۰ روز تا ۱بازه سني : از 
61.3 - 157.8

 مقادير مرجع :

vWFد در طي واکنش هاي مرحله حاد و حتي بيماري يا استرس خفيف، حاملگي، مصرف استروژن و نوزادان باالتر از حد طبيعي خواهد بود و ممکن است
.اندازه گيري در اين شرايط تشخيص بيماري را مخفي کند

 احتياط ها :

- منابع باليني :
توضيح روش كار :

سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
روزه 10 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Beta Cross Lapsمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Elisa  نام روشهاي اندازه گيري :
CTX نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام نام خانوادگي - نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
"EDTA سرم ، پالسما"   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر۲ميلي ليتر//پالسما:۱سرم: //  حجم نمونه :
ميلي ليتر۱ميلي ليتر//پالسما:۰/۵سرم: //  كمترين حجم نمونه :

هوليز معيار رد نمونه :
براي بررسي پوکي استخوان ميباشدتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
" "  روز۷پس از گزارش جواب ،  مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Anti Histoneمشخصات تکميلي آزمايش :

االيزا  نام روشهاي اندازه گيري :
- نام هاي مشابه :



غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :
1ml  حجم نمونه :

0.5ml  كمترين حجم نمونه :
هموليز معيار رد نمونه :

هيستون در سرم يا پالسماي انسان IgG اندازه گيري آنتي بادي کالستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

- توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ueine Homovanillic Acidمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 7 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
به ظرف ادرار نگهدارنده اسيدکلريدريک اضافه شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ماده نگهدارنده اضافه شده باشد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 10  حجم نمونه :
سي سي 10  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



لوله لخته سانتريفيوژنشدهکد بين المللي :Morphineمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(يکماه ( ترجيحا داخل يخچال نگهداري شود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار از دارو مخصوصا داروي مسکن استفاده نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه اعتياد يا درمان با داروي مورفين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

لوله بدون سانتريفيوژ به مرکز ارسال شود فورا نياز هاي همراه نمونه :
خون لخته   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون غير لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 6 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Benzodiazepinesمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي مخدر  مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :
نمونه سانتريفيوژ نشود نياز هاي همراه نمونه :

نمونه در لوله درب قرمز گرفته شده و سانتريفيوژ نشود   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
هر نمونه اي بجز لخته خون رد ميشود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 6 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 4 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Macroprolactinمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Macroprolactin نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت۸شب قبل از نمونه گيري به بچه شير داده نشود و پستان تحريک نشود-نمونه گيري در شرايط ارام و بدون استرس باشد-حداقل  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

و استروژن و دوپامين و ال دوپا و ارگوتامين trh از مصرف بيوتين گذشته باشد-عدم مصرف بنزوديازپين و فنوتيازين و
آيا بيمار از نظر پروالکتين سابقه مشکل دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

.مخلوط شده و سپس سانتريفوژ شود.محلول رويي قابل استفاده است PEG ذوب و فريز مجدد نشود-با حجم مساوي از راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA سرم و پالسما ليتيوم هپارين و   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1

الندا 300  كمترين حجم نمونه :
هموليز شديد معيار رد نمونه :

پايش مقدار واقعي پروالکتين واقعيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :UBT Kitمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

پايدار است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غيرقابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غيرقابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت است۴حتما ناشتا باشد حداقل ناشتايي مورد نياز  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل زخم معده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
UBT کيسه راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
بازدم بيمار   ِ نوع نمونه :

به اندازه يک بادکنک باد شده  حجم نمونه :



ندارد  كمترين حجم نمونه :
 روز/کم بودن باد بادکنک / ناشتا نبودن بيمار۷ ساعت /عدو مصرف آنتي بيوتيک ۴عدم اشتايي کمتر از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Dopamin 24hمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ظرف ادرار 

بدون نگهدارنده نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

 ساعت مصرف نشود۷۲دارو تا قبل از  معيار رد نمونه :
Epinephrine اندازه گيري دارويتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Urine Dopamin Randomمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :

سي سي 6  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

حجم کم نمونه، آلودگي نمونه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرار0080024کد بين المللي :Urine PKUمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

Chemical  نام روشهاي اندازه گيري :
ادرار PKU/اسيدفنيل پيروويک ادرار نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
شرايط خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل متابوليکي دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
ادرار رندوم   ِ نوع نمونه :
ميلي ليتر 20  حجم نمونه :
ميلي ليتر10  كمترين حجم نمونه :

هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
.داده شده از جمله زنان حامله از تست ادرار ممن است براي ببرسي کفايت وکنترل رژيم غذايي استفاده شودPKU در بيماراني که تشخيصتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري نمونه ها ونيز محلول هاي آزمايش۲کاليبر نبودن ادوات شيشه اي وسمپلرها ،  .1

.عدم توانايي تفسير صحيح رنگ هاي ايجاد شده توسط کاربر/احتمال نتايج متعددي از مثبت ومنفي کاذب وجود دارد .3
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يک شنبه - سه شنبه - پنج شنبه روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Gangloisid Ab Panelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
يکسال - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ناهنجاري عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

ايکتريک، ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
سه شنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Inhalation Allergens(RAST)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Inhalation Allergens(RAST) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در صورت داشتن سابقه چربي چند ساعت  ناشتا باشد زيرا سرم هاي ليپيميک ارزش نست ندارند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : درجه منتقل شود۸-۲پس از جداسازي سرم در اولين فرصت به يخچال و دماي 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا 400  كمترين حجم نمونه :

هموليز - لپيميک- ايکتيريک معيار رد نمونه :
 آلرژي يک پاسخ غير متداول سيستم ايمني بدن به عوامل خارجي است که انواع تنفسي و مواد غذايي و پوست مي باشد وتفسير باليني :

اين تست در جهت شناسايي افراد به انواع موارد آلرژي زا مورد آزمايش قرار ميگيرد
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Food Allergens(RAST)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Food Allergens نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در صورت داشتن سابقه چربي چند ساعت  ناشتا باشد زيرا سرم هاي ليپيميک ارزش نست ندارند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : درجه منتقل شود۸-۲پس از جداسازي سرم در اولين فرصت به يخچال و دماي 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا 400  كمترين حجم نمونه :

هموليز - لپيميک- ايکتيريک معيار رد نمونه :

 آلرژي يک پاسخ غير متداول سيستم ايمني بدن به عوامل خارجي است که انواع تنفسي و مواد غذايي و پوست مي باشد وتفسير باليني :
اين تست در جهت شناسايي افراد به انواع موارد آلرژي زا مورد آزمايش قرار ميگيرد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرمکد بين المللي :Mixed Allergens:(RAST)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Mixed Allergens:(RAST) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
در صورت داشتن سابقه چربي چند ساعت  ناشتا باشد زيرا سرم هاي ليپيميک ارزش نست ندارند آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار آلرژي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : درجه منتقل شود۸-۲پس از جداسازي سرم در اولين فرصت به يخچال و دماي 

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۴۰۰سي سي و  1
الندا 400  كمترين حجم نمونه :

هموليز - لپيميک- ايکتيريک معيار رد نمونه :



 آلرژي يک پاسخ غير متداول سيستم ايمني بدن به عوامل خارجي است که انواع تنفسي و مواد غذايي و پوست مي باشد وتفسير باليني :
اين تست در جهت شناسايي افراد به انواع موارد آلرژي زا مورد آزمايش قرار ميگيرد

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

مدفوعکد بين المللي :Stool Trypsin Activityمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

شيميايي  نام روشهاي اندازه گيري :
stool trypsin and chymotrypsin نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 7 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري گوارشي دارد؟ و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
.فريز دفريز نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي، نوع نمونه نياز هاي همراه نمونه :
مدفوع   ِ نوع نمونه :
0.5gr  حجم نمونه :

0.5gr  كمترين حجم نمونه :
- معيار رد نمونه :

.اندازه گيري مقدار تريپسين و کيموتريپسين در مدفوع است. در روده کوچک تريپسينوژن توسط يک آنزيم روده اي فعال شده و به تريپسين تبديل مي شودتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز2 روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نميباشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084244کد بين المللي :Renin (Supine)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Renin (Supine) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ساعت بايد فريز شود۴بعد از 
خوابيده به پشت باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل فشار خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

لوله درب بنفش

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم   يا   پالسما   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1

الندا 100  كمترين حجم نمونه :
هموليز ليمپيک ايکتريک معيار رد نمونه :

شناسايي علت فشار خون يا کاهش پتاسيم خونتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0084244کد بين المللي :Renin (Upright)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Renin (Upright) نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ساعت بايد فريز شود۴بعد از 
(نشسته هنگام صبح (صاف ايستاده آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه فشار خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
لوله درب بنفش

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTAسرم يا پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۱۰۰سي سي و  1
الندا 100  كمترين حجم نمونه :

هموليز ليمپيک ايکتريک معيار رد نمونه :
شناسايي علت فشارخون يا کاهش پتاسيم خونتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :0084244کد بين المللي :Reninمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Renin نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  : ساعت۴در دماي اتاق 
در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ساعت در دماي اتاق حتما در فريزر نگهداري شود۴مدت زمان ذکر نشده است ولي در بروشور نوشته شده بايد بعد از 
 روز حداقل از مصرف نمک زياد در خوراک جلوگيري شود حتي المکان داروهايي که بر محور۳توصيه مي شود ناشتا باشد به مدت  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 صبح گرفته شود جهت حالت هاي ايستاده يا در۷-۱۰رنين ، آلدسترون تاثير مي گذارد قبل از آزمايش مصرف نشود نمونه بين ساعت 
 ساعت قبل از نمونه گيري در آن حالت باشد در صورت امکان نمونه گيري در نيمه ي اول دوره ي ماهيانه۱حال استراحت بيمار بايد 

.انجام شوند
آيا بيمار سابقه فشار خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :

 ساعت فريز شود. نمونه به هيچ وجه۴نمونه هاي خوابيده و نشسته بيمار توجه شود. از فريز و آب شدن مجدد جلوگيري شود. نمونه ظرف 
.قبل از لخته شدن کامل سانتريفوژ نشود. به هيچ وجه نمونه در دماي يخچال نگهداري نشود

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد/ براي فريز شدن در حمام اتانول نگهداري شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم يا پالسماي   ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1

الندا 200  كمترين حجم نمونه :
هموليز ليمپيک ايکتريک/ ماده ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تشخيص افتراقي کاهش پتاسيم (هايپر آلدوسترونيسم ثانويه يا هيپرميزال کورتي (Renin Angiotensin Aldosterone system) (R-A-A-S) بررسي محورتفسير باليني :
سيسم اوليه) پايش درمان با گلوکوکورتيکوئيد. تشخيص پاسخ ناکافي به درمان ضد فشار خون. تشخيص افزايش فشار خون . تشخيص تومور کليوي توليد

کننده رنين-تشخيص پاسخ ناکافي به در مان ضد فشار خون
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 TB-Interferon Gamma Releaseمشخصات تکميلي آزمايش :
Assay

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
TB-Inter feron Gamma release Assay نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 28  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۲۸بيش از 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار عفونت  دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : درجه  بايد رعايت گردد۳۷ ساعت انکوباسيون در دماي ۲۴ تا ۱۶لوله هاي خاص دارد.

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
( پالسماي هپارينه يا لوله هاي مخصوص سه گانه (خاکستري - قرمز - بنفش   ِ نوع نمونه :

الندا۴۰۰سي سي و  1  حجم نمونه :
الندا 400  كمترين حجم نمونه :



هموليز شديد يا ماليم نمونه معيار رد نمونه :

تشخيص عفونت  فعال و نهفته مايکوباکتريوم توبرکلوزيستفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
يکشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Beta-Crosslaps مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 8  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوکي استخوان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز/ لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتما قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم، پالسما   ِ نوع نمونه :

ميلي ليتر 1  حجم نمونه :
ميلي ليتر 0.5  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، هموليز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 5 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Total P1NPمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :
نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :

سرم   ِ نوع نمونه :
سي سي 2  حجم نمونه :

سي سي 1  كمترين حجم نمونه :
پالسما، هموليز يا ليپميک معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم فريز لوله تاريککد بين المللي :Vitamin Kمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 30  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 ساعت ناشتا باشد۱۲بيمار بايد  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار رژيم غذايي خاصي را دنبال ميکند؟ مربوط به پروتئين يا سبزيجات و ميوه جات  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز و در تاريکي ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم- لوله تاريک   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز، عدم تاريکي معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 25 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Plasma Renin Activity(Supine)  مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
دو ساعت قبل از نمونه گيري در وشعيت ثابت باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل فشار خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
دو ساعت قبل از نمونه گيري در وضعيت ثابت باشد. در صورت انجام آزمايش در همان روز بالفاصله آزمايش انجام شود و نمونه در اين

 دقيقه ساتريفوژ شود از فريز و آب مجدد۱۵ دور در دقيقه ۵۰۰ درجه سانتيگراد باشد.در دماي اتاق در دور باال تا ۱۵-۲۵حالت در دماي 
 درجه قرار۱۰-۰جلوگيري شود در صورت عدم انجام آزمايش در همان روز بالفاصله فريز شود به هيچ وجه نمونه در هيچ حالتي در دماي 

.نگيرد نمونه فريز شده در دماي اتاق به سرعت آب و مورد استفاده قرار گيرد

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسما   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

سرم، هموليز شديد ، ايکتريک شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087274کد بين المللي :HSV Ab II (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Herpes Simplex virus نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۷بيش از 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل تبخال تناسلي يا دهاني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک- الودگي معيار رد نمونه :
تشخيص ويروس هرپس انسانيتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0087274کد بين المللي :HSV Ab I (IgM)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Herpes Simplex virus نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۷بيش از 
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تبخال دهاني يا تناسلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۳۰۰سي سي و  1
الندا 300  كمترين حجم نمونه :

هموليز-ليپميک- الودگي معيار رد نمونه :

تشخيص ويروس هرپس انسانيتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون0کد بين المللي :Vitamin Cمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

شيميايي  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

(ساعت( نمونه بايد فورا فريز شود 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نمونه فقط فريز بايد باشد  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

هفته 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نيازي نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مصرف مولتي ويتامين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز و در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز، عدم تاريکي معيار رد نمونه :
تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 4 روز و زمان انجام آزمايش 
روزه 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
پس از انجام تست اوت ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Plasma Renin Activityمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
دو ساعت قبل از نمونه گيري در وضعيت ثابت باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل فشار خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
دو ساعت قبل از نمونه گيري در وضعيت ثابت باشد. در صورت انجام آزمايش در همان روز بالفاصله آزمايش انجام شود و نمونه در اين

 دقيقه ساتريفوژ شود از فريز و آب مجدد۱۵ دور در دقيقه ۵۰۰ درجه سانتيگراد باشد.در دماي اتاق در دور باال تا ۱۵-۲۵حالت در دماي 
 درجه قرار۱۰-۰جلوگيري شود در صورت عدم انجام آزمايش در همان روز بالفاصله فريز شود به هيچ وجه نمونه در هيچ حالتي در دماي 

.نگيرد نمونه فريز شده در دماي اتاق به سرعت آب و مورد استفاده قرار گيرد

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA پالسماي   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

سرم باشد ليمپيک هموليز شديد ايکتريک شديد معيار رد نمونه :
ارزيابي بيماران داراي فشارخون باال نارسايي قلبي و سندرم بارتر بررسي و تشخيص آلدوسترونيسم اوليه (کارسينوم يا آدنوم آدرنال و هايپرپالزي کورتکستفسير باليني :

(بارگيري پتاسيم نقص قلبي همراه با آسيت ، باداري ، سندرم بارتر (Salt Depletin) آدرنال) و آلدوسترونيسم ثانويه (بيماري رنوواسکوالر ، نقصان نمک
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD4مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD8مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Inhibin-Bمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



Inhibin-B نام هاي مشابه :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
براي مدت طوالني - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل توموري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
پس از جدا شدن يا پالسما سريعا دريخچال نگهداري شود از فريزوآب کردن مجدد مونه جلوگيري شود راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم يا پالسماي هپارينه ليتيوم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۲۰۰سي سي و  1
الندا 200  كمترين حجم نمونه :

هموليز و ليپميک معيار رد نمونه :

بررسي عملکرد گنادها درمردان وزنانتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :ANCAمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
Granulocyte mosaic  - EoH نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است/ غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز نيست آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عفوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش/ لوله حاوي سيترات يا هپارين

لوله ژل دار يا درب قرمز
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA سرم-پالسماي هپارين و سيترات و   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰سي سي و  1
الندا 50  كمترين حجم نمونه :

هموليز - ليپميک معيار رد نمونه :

تشخيص چرچ اشتراوس-سندرم وگنو-پلي انژيت ندوزا-کرون-کوليت اوليه-کوليت اولسريکتفسير باليني :
و سندروم گوپاسچر

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي فرد روز و زمان انجام آزمايش 



دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD3مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزره 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD5مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 48  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD7مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :



EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

.مصرف برخي داروها که در فرم ضميمه ثبت گرديده  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD10مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه ، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

.مصرف برخي داروها که در فرم ضميمه ثبت گرديده  احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD19مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



غيرقابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني بدن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD20مشخصات تکميلي آزمايش :

فلوسايتومتري  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :CD21مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080566کد بين المللي :CD14 Totalمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD18 Totalمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD18 Lymphمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم مربوط به تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



خون لخته،خون کهنه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD14 Lymphمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD4/CD8مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :CD56مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :CD16مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080156کد بين المللي :Alperazolamمشخصات تکميلي آزمايش :

TLC  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار داروي شبه مخدر مصرف ميکند؟و سن بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته و رندوم۲۴خون کامل، مايعات بدن، ادرار 

۱۰خون کامل، مايعات بدن:  ml،  ۱۰۰ ساعته و رندوم: ۲۴ادرار ml  حجم نمونه :
۵خون کامل، مايعات بدن:  ml،  ۵۰ ساعته و رندوم: ۲۴ادرار ml  كمترين حجم نمونه :

- معيار رد نمونه :

تعيين دوز مصرفي باالتفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
شنبه - چهارشنبه روز و زمان انجام آزمايش 

مدت زمان انجام آزمايش :
جوابدهي اورژانس :

.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خونکد بين المللي :CD23مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD11 Aمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهدراي - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، يخ زده، لخته، ضد انعقاد هپارينه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
.مصرف برخي داروها که در فرم ضميمه ثبت گرديده  احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
.پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD11 bمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD11 Cمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD34مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Vitamin Aمشخصات تکميلي آزمايش :

HPLC  نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

قابل نگهداري نميباشد  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بايد ناشتا باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مصرف مولتي ويتامين دارد؟ آيا بيمار الکل مصرف ميکند؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله ژل دار يا درب قرمز/لوله هپارينه
 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 

راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم، پالسما هپارينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز، عدم فريز، عدم تاريکي معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزهاي زوج روز و زمان انجام آزمايش 
روز 1 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD 9مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD 38مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي  5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون لخته، خون کهنه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD HLA DRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز، نمونه يخ زده، نمونه لخته، ضد انعقاد نامناسب معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 3 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :



روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD15مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني بدن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي  5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD 55مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD 59مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني بدن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0080493کد بين المللي :Jak2 Mutationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :



سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه10 روز و زمان انجام آزمايش 

ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CD 45مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نقص سيستم ايمني بدن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم تست حتما پر شود نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
خون کهنه، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :0088312کد بين المللي :Slide stainمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :DHRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 6  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار عفونت و التهاب بافتي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
سي بي سي راهنماي جمع آوري نمونه :

بايد همراه نمونه، يک نمونه ي ديگر از يک انسان سالم ارسال شود/ نمونه بايد ارسال سريع شود نياز هاي همراه نمونه :
خون سي بي سي   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

روزهاي قبل از تعطيلي ارسال نشود/فريز معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ادرارکد بين المللي :Urine Metanephrine Randomمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل توموري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Urine Normetanephrineمشخصات تکميلي آزمايش :
Random

ادرارکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل توموري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ادرار راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
ادرار   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه آلوده معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Maple syrup urine diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
کارت هاي داخل پاکت هاي پالستيکي زيپ دارو حاوي سيليکاژل تا دو ماه قابل نگهداري ست  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۲کارت هاي داخل پاکت هاي پالستيکي زيپ دارو حاوي سيليکاژل به مدت طوالني قابل نگهداري ست بيش از 
(  ساعت پس از تولد- نمونه گيري از پاشنه پاي نوزاد صورت گيرد (به روش استاندارد۷۲تا  24 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : درجه جهت خشک شدن فرار گيرد۱۵-۲۵ ساعت در دماي ۳کارت ها به صورت افقي  بدون انکه لکه هاي خون لمس شود و به مدت 

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :

دايره روي کارت 4  حجم نمونه :
 كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تشخيص بيماري شربت افرا در نوزادانتفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Glucose-6-P-dehydrgenaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
يک هفته  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غيرقابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار تب، خستگي و پريدگي رنگ پوست شده است؟ آيا بيمار يرقان داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
EDTA لوله درب بنفش/ خون تام راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTGAخون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

هموليز شدن خون تام معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 60 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :VZV PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه آبله مرغان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Direct Smear BKمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :



 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Biotinidaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يک ماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل متابوليکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله ژل دار يا درب قرمز

 دقيقه پس از نمونه گيري سانتريفيوژ شود۳۰نمونه ظرف 
راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : الندا۵۰۰سي سي و  1
الندا 500  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد يا ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 15 روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه ارسال به آلمان ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پالسماي سي بي سي فريزوناشتاکد بين المللي :Ghrelinمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
ساعت بايد ناشتا باشد۱۲تا۱۰بيمار  راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ethanolمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(ساعت ( ترجيحا در يخچال نگهداري شود 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مصرف نوشيدني هاي الکلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت سانتريفيوژ شود۲نمونه حتما بايد فريز ارسال شود، لوله درب قرمز، نمونه بيمار حتما تا قبل از 

نمونه حتما فريز باشد هنگام ارسال نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز2 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Methanolمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 24  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
(ساعت ( ترجيحا در يخچال نگهداري شود 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 28 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ناشتايي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مصرف نوشيدني هاي الکلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت سانتريفيوژ شود۲نمونه حتما فريز ارسال شود، لوله درب قرمز، نمونه بيمار حتما تا قبل از 

نمونه حتما فريز ارسال شود نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 2  حجم نمونه :
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 2 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 120 مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Vitamin B1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 6 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار رژيم غذايي خاصي را دنبال ميکند؟ آيا بيمار دچار تغيير در رفتار يا مشکل در بينايي شده است؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

ضد انعقاد نامناسب، نمونه فريز نباشد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :



ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Vitamin B2مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار در اطراف دهان،بيني يا گوشه ي چشم خود زخم دارد؟ آيا بيمار وزن کم کرده يا ضعف دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بفنش راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه حتما بايد در محيط تاريک باشد نياز هاي همراه نمونه :
CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

ماده ضد انعقاد نامناسب، نمونه در تاريکي نباشد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه : ساعته -فريز۲۴ادرارکد بين المللي :Urine Porfobilinogen 24hrsمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عصبي يا پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعته۲۴ادرار 

نمونه بايد فريز و در تاريکي باشد نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه : ساعته۲۴ادرار 

سي سي12  حجم نمونه :
سي سي 10  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز بودن نمونه، عدم تاريکي معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 4 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Iodine Totalمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

(Mayoclinic )روز 21 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
نيازي به ناشتايي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار رژيم نمک يد دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

هموليز شديد/ليپميک شديد/ ايکتريک ماليم معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 22 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

سرم -فريزکد بين المللي :Zinc Transporter 8 Abمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

ايمونوفلورسنس  نام روشهاي اندازه گيري :
znt8ab نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : روز۱۰الي  7
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديابت دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب قرمز راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد فريز باشد نياز هاي همراه نمونه :
سرم   ِ نوع نمونه :



سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

عدم فريز نمونه، حجم کم نمونه معيار رد نمونه :
 قرار دارند، از جمله بيماران مبتال به ديابت بارداري، پيش بيني نياز به۱شناسايي افرادي که در معرض خطر ابتال به ديابت نوع تفسير باليني :

مراجعه به رنج نرمال تست  مقادير مرجع :
نمونه بايد فريز باشد  احتياط ها :

آزمايشگاه مديکال، سايت مايوکلينيک منابع باليني :
ايمونوفلورسنس توضيح روش كار :
روز 25 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

نمونه به آلمان ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Sexually Transmittrd Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :
panel

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار کرم ضدقارچي يا ژل شستشو دهنده استفاده نکرده باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري مقاربتي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف ليکوئيد يا تين پرپ راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي ظرف قيد شده باشد نياز هاي همراه نمونه :
واژينال   ِ نوع نمونه :

سي سي با سلول 3  حجم نمونه :
سي سي با سلول 2  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، استفاده از کرم ضدقارچي يا ژل شستشو دهنده معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

Semi HPV هيبريداسيون ( دات بالت)، دستگاه توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

روز 3 جوابدهي اورژانس :
ماه پس از انجام تست 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cleidocranial dysostosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Intellectual Disabilityمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :conexin-26مشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ، EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction-pcr-post pcr sequencing : توضيح روش كار
روز 21 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :KRAS Mutation PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نا محدود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نا محدود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

گزارش پاتولوژي  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ميکرون بافت پارافينه، جلوگيري از آسيب حرارتي، فريز نشود، در الکل فيکس نشود۵برش 

گزارش پاتولوژي نياز هاي همراه نمونه :
بلوک پارافينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : درصد تومور نباشد۲۵کمتر از 
-  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 2 مدت زمان انجام آزمايش :



روز 4 جوابدهي اورژانس :
بطور نامحدود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :EGFRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edta خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction-pcr-sequencing توضيح روش كار :
ماه 1 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Wolcott Ralisonمشخصات تکميلي آزمايش :
Syndrom-EIF2AK3

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Methyl Malonic Acidemiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CVS- Sandhoff - HEXBمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه هاي پرز جنين راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنين   ِ نوع نمونه :



متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

نمونه گيري نادرست معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Micro deletion Y    مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روز 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :QF-Fetuseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار : (سونو گرافي ان تي (در بخش سيتو
جنين در سرم فيزيولوژي انداخته شود راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : (خون مادر، پرونده بيمار (در بخش سيتو
CVS ، آمنيون - بافت جنين سقط شده   ِ نوع نمونه :

5x5 mm CVS &  ۶آمنيون حداقل mL،  حجم نمونه : سانتي از بافت بازو يا ران۳برش حداقل 
5x5 mm CVS &  ۳آمنيون حداقل mL،  كمترين حجم نمونه : سانتي از بافت بازو يا ران۳برش حداقل 

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, fragment analysis توضيح روش كار :

روزانه روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 1 جوابدهي اورژانس :
جنين به همراه جواب به خانواده تحويل داده مي شود. باقيمانده جنين تا يک سال مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sandhoffمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل پوستي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته، خون کهنه معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :BCR-ABLمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت 48  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار حاوي سابقه سرطان به ويژه سرطان خون در خود فرد يا خانواده، زمان نمونه گيري  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ساعت بعد از نمونه گيري قابل انجام است۴۸لوله درب بنفش، حداکثر تا 

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
مغز استخوان ،EDTA خون کامل   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : سي سي مغز استخوان۳سي سي خون،  5
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

فريز بودن، هموليز ،EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

ارسال مي شود توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

ارسال مي شود مدت زمان انجام آزمايش :
روز 7 جوابدهي اورژانس :

ساعت 48 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Epidermolysis Bullosaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
nGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Syndrom - NGS 600مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Retinitis Pigmentofaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Marfan Panelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hereditary Muscular diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :



سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hereditary Spastic Paraplegiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :TYR - bloodمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، خون لخته معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Fragile X PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم مربوط به بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

خون مادر نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Array CGhمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Mitochondrial Whole Genameمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NSG توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :paternityمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

کارت ملي و شناسنامه بيمار نياز است  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

حجم کم، خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Freidrich Ataxiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 4  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سيستم عصبي بدن دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته،حجم کم نمونه معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :NRAS & HRASمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نا محدود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نا محدود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

گزارش پاتولوژي  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ميکرون بافت پارافينه، جلوگيري از آسيب حرارتي، فريز نشود، در الکل فيکس نشود۵برش 

گزارش پاتولوژي نياز هاي همراه نمونه :
بلوک پارافينه   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : درصد تومور نباشد۲۵کمتر از 
-  كمترين حجم نمونه :

.ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

روز 2 مدت زمان انجام آزمايش :
روز 4 جوابدهي اورژانس :

بطور نامحدود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Monogenic disorders inمشخصات تکميلي آزمايش :
digestive system

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :



سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Alport Syndromمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

روز 7 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

nGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Bartter Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Marfan & Aneurysmمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
 NGS توضيح روش كار :

-- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Xeroderma Pigmentosaمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Arthregryposisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Tyrosinemia NGSمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
- جوابدهي اورژانس :

- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Osteogenesis imperfectaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :RET Proto-oncogenمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز-بلوک پارافينه نامحدود 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز-بلوک پارافينه نامحدود 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
روز-بلوک پارافينه غير قابل نگهداري 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
بلوک پارافينه-EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

 حجم نمونه : اساليد رنگ نشده۵ اساليد رنگ شده و ۱سي سي -براي بلوک پارافينه 4
سي سي 1  كمترين حجم نمونه :

.براي بلوک پارافينه نمونه رد نميشود - EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

ماه خون-بلوک پارافينه نامحدود 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :NRASمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نا محدود  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نا محدود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

گزارش پاتولوژي  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : ميکرون بافت پارافينه، جلوگيري از آسيب حرارتي، فريز نشود، در الکل فيکس نشود۵برش 

گزارش پاتولوژي نياز هاي همراه نمونه :
بلوک پارافينه   ِ نوع نمونه :



 حجم نمونه : درصد تومور نباشد۲۵کمتر از 
-  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
روز 2 مدت زمان انجام آزمايش :

روز 4 جوابدهي اورژانس :
بطور نامحدود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Holt-Oram Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :beta Fibrinogen  PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ichthyosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Microphthalmia Anophthalmiaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Muscular Dystrophyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Hereditray Motorsensoryمشخصات تکميلي آزمايش :
Noropathy

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ureacycleمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Acardia-Guttiresمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي س ي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Mitochondrial Diseasesمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :



سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hereditary Muscular Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Amnion Fluid QF PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار : (سونو گرافي ان تي (در بخش سيتو
ترجيحا هنگام نمونه گيري نمونه آلوده به خون مادر نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : (خون مادر، پرونده بيمار (در بخش سيتو
CVS ، آمنيون - بافت جنين سقط شده   ِ نوع نمونه :
5x5 mm CVS &  ۶آمنيون حداقل mL  حجم نمونه :

5x5 mm CVS &  ۳آمنيون حداقل mL  كمترين حجم نمونه :
. در صورت کم بودن نمونه يا آلوده بودن به خون مادر از بيمار تعهد گرفته مي شود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, fragment analysis توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 1 جوابدهي اورژانس :

سال 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CVS Karyotypingمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 6  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه هاي پرز جنين راهنماي جمع آوري نمونه :

سونوگرافي بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنين   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

نمونه گيري نادرست معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 18 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Thalassemia- Betaمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

EXTRACTION PCR-SEQUENCING توضيح روش كار :
ماه 1 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 NCL(Neuronal Ceroidمشخصات تکميلي آزمايش :
Lipofuscinoses)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
ngs توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :OI ( Osteogensis imperfect) مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :FMF seqمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
-- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :BRCA1-2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

ngs توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
-- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Mutation Confirmation X1مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :



سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction-pcr-sequencing توضيح روش كار :

ماه1 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Hearing loss completeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

ngs توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Non-Syndromic hearing lossمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
ngs توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Metabolic neurologicمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

-- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :MLPA-Ducheneمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
-- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Infantile Hepatitisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :SLOS- Amnion  مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 48  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
غير قابل نگهداري  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي يا سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايع آمنيون راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايع آمنيون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

ندارد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, sequencing توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :
روز 4 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Lafora Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :DX0194مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :DX0195مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :



سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

-- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :DX0025مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Neurofibromatosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PKHD1مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Microcephaly Panelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Wilson Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
PCR توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Angelmanمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :infantile Epilepsyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :SIL1 Mutation Screeningمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :MDUR802مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :



سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Glycogen Storaga disease- NGSمشخصات تکميلي آزمايش :
Panel

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Achondroplasiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Genetic nephrotic syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
nGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 CF - Cystic fibrosis (fullمشخصات تکميلي آزمايش :
sequence)

نوع نمونه :کد بين المللي :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Tuberous Sclerosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cockayne Syndromمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Infantile Epilepticمشخصات تکميلي آزمايش :
Encophalopathy

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Hereditary Sensoryمشخصات تکميلي آزمايش :
&Autonomic Neuropathy

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Joubert syndrome &Relatedمشخصات تکميلي آزمايش :
Disorders

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بفنش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :



سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Corneal dystrophyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بفنش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Mucopolysaccharidosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ،  EDTA خون غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Dravet Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Progressive Muscolar Distrophyمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Krabbe Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cohen Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Skeletal Dysplasiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :



 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ataxiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Wiskott Aldrich Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :



سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Microcephaly Complete Testمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Mitochondrial Encephalopathyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :



آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :DX0870مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hereditary Myopathyمشخصات تکميلي آزمايش :



 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Primary Ciliary Dyskinesiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :



- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PML PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

سال 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

5 mL  حجم نمونه :
5 mL  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ ، EDTA ترديد انجام دهنده آزمايش ، نتيجه کنترل کيفي ، نظر سوپروايزر يا مسئول فني ، نظر پزشک معالج يا بيمار ، خون غير از معيار رد نمونه :
خون

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sulfonyl Urea Quantitativeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه :
  ِ نوع نمونه :
 حجم نمونه :

 كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :



 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

به محض دريافت نمونه روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :GBAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

يکماه - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کبدي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
edta خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

رديد انجام دهنده آزمايش ، نتيجه کنترل کيفي ، نظر سوپروايزر يا مسئول فني ، نظر پزشک معالج يا بيمار ، خون غير معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

قابل نگهداري نيست مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Congenital Myopathyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :



EDTA خون   ِ نوع نمونه :
سي سي4  حجم نمونه :

سي سي4  كمترين حجم نمونه :
  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Exome Cilinicalمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Leukoen Cephalopathy NGSمشخصات تکميلي آزمايش :
Panel

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 



روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Nephrotic Syndrome Panelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Myotonia Congenitalمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Treacher Collins Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Alzheimer Disease PGIمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hereditary Spastic Paraplegiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :PML PCR Quantitativeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

قابل نگهداري نيست - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
ندارد راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
الم   ِ نوع نمونه :

عدد الم 6  حجم نمونه :
عدد الم 5  كمترين حجم نمونه :

شکستگي الم، کيفيت پايين اسپردها،خوانا نبودن نام بيمار روي الم ها معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 2 جوابدهي اورژانس :
سال 2 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Amniotic Fluid Slideمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
مدت زمان طوالني  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيکي در خانواده داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :



ندارد راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

الم   ِ نوع نمونه :
عدد الم 6  حجم نمونه :

عدد الم 5  كمترين حجم نمونه :
شکستگي الم، کيفيت پايين اسپرد ها، خوانا نبودن نام بيمار روي الم ها معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روزه 7 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 2  جوابدهي اورژانس :

سال 2 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Peripheral Blood Slideمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

نگهداري طوالني مدت  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
نگهداري طوالني مدت  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيک در خانواده دارد؟ آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
انتقال به نحوي باشد که در الم شکستگي ايجاد شود راهنماي جمع آوري نمونه :

الم نياز هاي همراه نمونه :
خون محيطي   ِ نوع نمونه :

عدد الم 6  حجم نمونه :
عدد الم 5  كمترين حجم نمونه :

کيفيت پايين، شکستگي در المها، وجود ابنورماليتي خاصي که الزم به تکرار باشد معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

روز 2 جوابدهي اورژانس :
مدت زمان طوالني مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Genentic Report Interprationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



-  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
-  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
- آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

-  اطالعات الزم از بيمار :
- راهنماي جمع آوري نمونه :

- نياز هاي همراه نمونه :
-   ِ نوع نمونه :
-  حجم نمونه :

-  كمترين حجم نمونه :
- معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

- توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Spinal Muscular Atrophyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

خون لخته ، تغيير رنگ خون ، EDTA خون غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction-pcr-post pcr توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Methyl malonic Acidemiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Familial adenomatous Polyposisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Leber Congenital amaurosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي : ليدن۵فاکتور مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه 3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Prothrombin G20120A-FactorIIمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction-pcr-post pcr توضيح روش كار :

روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

روزه3 جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :MTHFR PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

پانل پلي مورفيسم ها مرتبط بامشخصات تکميلي آزمايش :
ترومبوفيلي

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

(TMA) يا ميکروآنژيوپاتي ترومبوتيک باشد دارد؟ HUS / atypical HUS (aHUS) آيا بيمار سابقه مشکل شخصي يا خانوادگي که حاوي  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

يک موتاسيون سوماتيک در نمونهمشخصات تکميلي آزمايش :
هاي سرطان

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار پيش سابقه لنفوم لنفوپالستيک شايع / ماگروگلوبولينمي والدنستروم دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 60 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

بررسيAZF درکروموزومAZF-Yمشخصات تکميلي آزمايش :
حذف نواحي

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ناباروري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :واريانت۱۰تا۲بررسي پانل مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

دارد؟ DNA آيا بيمار مشکل بيماري ژنتيکي خانوادگي در توالي  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PA1 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :
روز 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PA2 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روزه 10 روز و زمان انجام آزمايش 
ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
روزه 3 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :JAK2 PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, post PCR توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

ساعت 5 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

شناسايي کروموزوم حامل جهش ازمشخصات تکميلي آزمايش :
PCR/RF طريق

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيماري ژنتيک خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Dot Blot or  Slot Blotمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Microdeletion-PCR/Southernمشخصات تکميلي آزمايش :
blot/MLPA

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل عارضه آب مرواريد، عارضه عضالني يا قلبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :تعيين توالي يک آمپليکونمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري ژنتيکي خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PND- Beta Thalassemiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار مشکل انعقادي ميباشد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :PND- Alpha Thalassemiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PND- SMA(1 and 2)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سيستم عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PND- Sickle Cell Anemiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :بيماري هاي ناشي از تکرارها -PNDمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيکي خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :



 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PND-Haemophilia A and Bمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل هموفيلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 PND-Haemophilia A andمشخصات تکميلي آزمايش :
Bمرحله سوم

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل هموفيلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :
متغير  حجم نمونه :

متغير  كمترين حجم نمونه :
 معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

تعيين نوع  PND- DMD/BMDمشخصات تکميلي آزمايش :
جنسيت

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيک خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :مرحله سوم PND- DMD/BMDمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيک خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :PND-PKUمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :...PND- Other Diseasesمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

 درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيک خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
نمونه حاوي پرزهاي جنيني راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني   ِ نوع نمونه :

متغير  حجم نمونه :
متغير  كمترين حجم نمونه :

 معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :آنتي تريپسين۱ – نقص آلفا مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ريوي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Familial Mediterranean feverمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل درد شکم يا سينه يا تورم مفصلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Haemochromatosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل آهن خون باال دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA  خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
متغير جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 SRY Gene (Ambiguousمشخصات تکميلي آزمايش :
genitalia)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي خاص ( ژنيتال مبهم) دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Other Mutations for Cancerمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه ژنتيکي سرطان در خانواده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Kras-Mutationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کلون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTa خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Nras-Mutationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل کلون يا مثانه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
edta خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :ALK-Mutationمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان ريه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون کامل سي بي سيکد بين المللي :EGFR Mutationمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان ريه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Quantitative cancer mutationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :منجر به لوسمي RT-PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان ريه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ساير موارد موتاسيون ژن هايمشخصات تکميلي آزمايش :
سرطاني

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Charcot Marie Toothمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Listeria PCRمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
 روز نزديکي نداشته باشد ، پريود نباشد . ترشحات موکوسي داخل ظرف۴از کرم يا دارو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار عالئم عفوني شبيه به آنفوالنزا دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



ظرف جمع آوري مايع واژينال/ ظرف ليکوئيد راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

مايع واژينال- پورترال   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 3  كمترين حجم نمونه :
رديد انجام دهنده آزمايش ، نتيجه کنترل کيفي ، نظر سوپروايزر يا مسئول فني ، نظر پزشک معالج يا بيمار ، ترشحات موکوسي داخل ظرف نباشد ، در معيار رد نمونه :

ظرف مناسب نباشد
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Duchene Muscular Dystrophyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Charcot Marie Toothمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hereditary periphiral Nevousمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Mutation Confirmation X2مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم حاوي اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
extraction-pcr-sequencing توضيح روش كار :

ماه 1 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Heareditary Multipleمشخصات تکميلي آزمايش :
Osteochondromas

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CF-PNDمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 4  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 5  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Familial Hemophacyticمشخصات تکميلي آزمايش :
Lymphohistiocytosi

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Exom Trioمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

خون پدر و مادر نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Ectodermal dysplasiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون   ِ نوع نمونه :
سي سي4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Collagen VI Congenitalمشخصات تکميلي آزمايش :
Muscular dystroph

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :S0226+P100مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :F7+MLPA Centogene.Germanyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Meckel Graber Syndrome Panelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Neuropathyمشخصات تکميلي آزمايش :
NGS(10G)+Dysautonomia

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Immunodeficiency NGS Panelمشخصات تکميلي آزمايش :
(32Gene)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Gender determinationمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ترجيحاً نگهداري نشود  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غيرقابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
بيمار بين هفته ي هفتم تا بيست و چهارم بارداري باشد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
CELL FREE DNA لوله مخصوص راهنماي جمع آوري نمونه :

حتماً برگه سونوگرافي همراه داشته باشند نياز هاي همراه نمونه :
خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 10  حجم نمونه :
سي سي 10  كمترين حجم نمونه :



 ساعت۲۴طوالني ماندن نمونه بيشتر از  معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Leukoence phalopathy withمشخصات تکميلي آزمايش :
vanishing whit

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Spinocereb ellar Atrophy Panelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون   ِ نوع نمونه :
سي سي4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Whole Mitochondrial Genomeمشخصات تکميلي آزمايش :
Sequencing

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Albinismمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Noonan Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :Glycogen Storege Disease Panelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Chromosome Seqمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sjorgen -Larsson Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
- مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 hydroxylase Congenital-21مشخصات تکميلي آزمايش :
adrenal hyper

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Aicardi-Goutie`res Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Crigler-Najjar Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cowden Syndrome NGS Panelمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Genetic for Mitochondrialمشخصات تکميلي آزمايش :
diseases

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Congenital myasthenicمشخصات تکميلي آزمايش :
Syndrome

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



Hole blood EDTAکد بين المللي :Progressive Encephalopathyمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :exome clinical platinumeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Exome row dataمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Chondrosarcomaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مشکل انعقادي ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



 EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Hereditary Ataxiaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Familial Hypercholesterolemiaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد  نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
-- روز و زمان انجام آزمايش 

- مدت زمان انجام آزمايش :
- جوابدهي اورژانس :

مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Wolframمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 MLPA Subtelomericمشخصات تکميلي آزمايش :
rearrangement

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Noonan & Costello Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



Hole blood EDTAکد بين المللي :Mucolipidosis NGS Panelمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون هپارينهکد بين المللي :Tyrosinemiaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 FGFR-Related Craniosynostosisمشخصات تکميلي آزمايش :
Syndrome

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Myotonic Dystrophy Type1مشخصات تکميلي آزمايش :
expansion of

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Paroxysmal Nocturnalمشخصات تکميلي آزمايش :
Hemoglobinuria (pnh

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
مادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 SEVERE COMBINEDمشخصات تکميلي آزمايش :
IMMUNIDEFICIENCY NGS

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد  نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Long QT Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Fragil X PCR for Womenمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل انعقادي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

خون مادر نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
ارسال ميشود توضيح روش كار :
ماه 1 روز و زمان انجام آزمايش 

ارسال ميشود مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :CNV Analysis for Autismمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل بيمار نقص سيستم ايمني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال نياز هاي همراه نمونه :
CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي12  حجم نمونه :
سي سي 10  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز باشد، نمونه لخته باشد، نمونه ليز باشد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
ماه 2 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
نمونه به خارج از ايران ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



 +Whole Exome seqمشخصات تکميلي آزمايش :
Mitochondrial Whole Gen

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTAخون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Whole Genome Sequencingمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي10  حجم نمونه :
سي سي5  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Spinocerebellar ataxia type 1مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Fragment Analysis (run)مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايع آمنيون توسط سرنگ کشيده ميشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نمونه بايد در تاريکي و در فويل پيچيده شود نياز هاي همراه نمونه :
نمونه هاي آمنيون   ِ نوع نمونه :

الندا 500  حجم نمونه :
الندا 200  كمترين حجم نمونه :



نمونه در تاريکي نباشد معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :پدر-فرزند SCA مرحله اولمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مراجعه شود به فرم اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مادر-فرزند SCA مرحله اولمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

مراجعه شود به فرم اطالعات بيمار  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Achondroplasiaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کوتاهي قد يا دست و پا دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Known familial mutationمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيک خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :موتاسيون نقطه اي به صورت گلوبال مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيک خانوادگي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



تکرار هاي سهمشخصات تکميلي آزمايش :
Friedreich Ataxiaنوکلئوتيدي

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Myeloproliferative leukemiaمشخصات تکميلي آزمايش :
protein

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري سرطان خون دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته،خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 myotonicتکرار هاي سه نوکلئوتيديمشخصات تکميلي آزمايش :
dystroph

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيکي در خانواده دارد؟آيا بيمار بيماري عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

تکرار هاي سه Huntingtonمشخصات تکميلي آزمايش :
نوکلئوتيدي

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل ژنتيکي در خانواده دارد؟ آيا بيمار مشکل تورم در غضروف دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Fragile X تکرارهاي سه نوکلوتيديمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه اختالالت فيزيکي، هوشي، حسي و رفتاري دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواعمشخصات تکميلي آزمايش :
SCA

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل نازايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 60 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Inversion22 Hemophilia Aمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 60 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :پدر-فرزند-PKUمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 60 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مادر-فرزند-PKUمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تعادلي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

edta خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون کامل سي بي سيکد بين المللي :پدر-فرزند-CFمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام    ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مادر-فرزند-CFمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 موتاسيون شايع در۱۰ تا ۲بررسي مشخصات تکميلي آزمايش :
يک منطقه

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار دچار مشکل ژنتيکي ميباشد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مرحله اول پدر-فرزند Connexin26مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل شنوايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

مرحله اول Connexin26مشخصات تکميلي آزمايش :
مادر-فرزند

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل شنوايي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sequencing 1 Exonمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مرحله اول بتا تاالسمي-پدر-فرزندمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مرحله اول بتا تاالسمي-مادر-فرزندمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مرحله اول آلفا تاالسمي-پدر-فرزندمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز  7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته،خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز  12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مرحله اول آلفا تاالسمي-مادر-فرزندمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل کم خوني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :پدر-فرزند-SMAمرحله اولمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ضعف عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :مادر-فرزند-SMAمرحله اولمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ضعف عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Charcot-Marie-Toothمشخصات تکميلي آزمايش :
Disease(CMT)

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سيستم عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Von Hippel-Lindau Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه مشکل سرطاني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متعير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sequencing2-5 exonمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سيستم عصبي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

CBC خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :بکر و دوشن وDMD بررسي سکانسمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ديستروفي عضالني دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
خون تام سي بي سي   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از  معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 12 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
روز 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

ژن) CAH بررسي موتاسيون هايمشخصات تکميلي آزمايش :
CYP21A)

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل هايپرپالزي مادرزادي ادرنال دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
خون تام سي بي سي   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

بررسي تمام اگزون ها در بيماريمشخصات تکميلي آزمايش :
B هموفيلي

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
خون تام سي بي سي   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sjogren-larsson syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Canavan diseaseمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :SLOS Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Walfram Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Gene Factor 7(complex)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Gene Factor 10 (complex)مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Bernard-Soulierمشخصات تکميلي آزمايش :
Syndrome(GP1BA/G9/GP1BB)

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sequencing6-10 exonمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :پدر-فرزند PKU sequencingمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون کامل سي بي سيکد بين المللي :مادر-فرزند PKU sequencingمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Micro array diagnosis>20wمشخصات تکميلي آزمايش :
fetus

Hole blood EDTAکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

در پوليپوزيس APC بررسي ژنمشخصات تکميلي آزمايش :
وراثتي

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

بررسي نقص آدنوزين دآميناز ژنمشخصات تکميلي آزمايش :
ADA

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sequencing F2مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sequencing F5مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sequencing F511مشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Bloom Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

 Hereditary diffuse gastricمشخصات تکميلي آزمايش :
cancer

خون کامل سي بي سيکد بين المللي : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Li-Fraumeni Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

ايا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Wiskott aldrich Syndromeمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sequencing11-25exonمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CF sequencingمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Haemophili A Sequencingمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Retinoblastomaمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 5  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Osteopetrosisمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Sequencing26-50exonمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Breast cancerمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



خون کامل سي بي سيکد بين المللي :Sequencing >50 exonمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

فرم حاوي اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 5  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :QF-PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار : (سونو گرافي ان تي (در بخش سيتو
ترجيحا هنگام نمونه گيري نمونه آلوده به خون مادر نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : (خون مادر، پرونده بيمار (در بخش سيتو
CVS ، آمنيون - بافت جنين سقط شده   ِ نوع نمونه :
5x5 mm CVS &  ۶آمنيون حداقل mL  حجم نمونه :

5x5 mm CVS &  ۳آمنيون حداقل mL  كمترين حجم نمونه :
. در صورت کم بودن نمونه يا آلوده بودن به خون مادر از بيمار تعهد گرفته مي شود معيار رد نمونه :

۱۳&۱۸&۲۱بررسي تريزومي هاي کروموزوم هاي جنسي تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :



extraction, PCR, fragment analysis توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 1 جوابدهي اورژانس :

سال 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :MLPAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار : (سونو گرافي ان تي (در بخش سيتو
ترجيحا هنگام نمونه گيري نمونه آلوده به خون مادر نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : (خون مادر، پرونده بيمار (در بخش سيتو
CVS ، آمنيون - بافت جنين سقط شده   ِ نوع نمونه :
5x5 mm CVS &  ۶آمنيون حداقل mL  حجم نمونه :

5x5 mm CVS &  ۳آمنيون حداقل mL  كمترين حجم نمونه :
. در صورت کم بودن نمونه يا آلوده بودن به خون مادر از بيمار تعهد گرفته مي شود معيار رد نمونه :

۱۳&۱۸&۲۱بررسي تريزومي هاي کروموزوم هاي جنسي تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, fragment analysis توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 1 جوابدهي اورژانس :

سال 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Centogene Mitochondoriaمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA/CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 7  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :



نمونه فريز/ خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 35 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Hole blood EDTAکد بين المللي :Cento Screenمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
edta/CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 7  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز/ خون لخته معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 35 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :FMR1 Centoمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :

edta/cbc خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 7  حجم نمونه :

سي سي 4  كمترين حجم نمونه :
نمونه فريز/ خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 35 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :FMR2 Centoمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA / CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 7  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز/ لخته خون معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 30 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :EHMT1 geneمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA/CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 7  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز/ خون لخته معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Chr.11P 15 gene-MLPAمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
EDTA/CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 7  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز/ خون لخته معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :



نوع نمونه :کد بين المللي :ACAT1 gene sequencingمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 3  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 7  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

غير قابل نگهداري - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل تغذيه دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

مشخصات بيمار روي لوله قيد شود نياز هاي همراه نمونه :
CBC / EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 7  حجم نمونه :
سي سي 4  كمترين حجم نمونه :

نمونه فريز شود/ نمونه لخته خون معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 
متغير مدت زمان انجام آزمايش :

ندارد جوابدهي اورژانس :
ارسال ميشود مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :Triple expansion repeatمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ماه 1  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 1 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه بيماري ژنتيکي دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 12  حجم نمونه :
سي سي 10  كمترين حجم نمونه :

ليز بودن نمونه،لخته، يخ زدگي معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :



توضيح روش كار :
روز و زمان انجام آزمايش 
مدت زمان انجام آزمايش :

جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

خونکد بين المللي :MSIمشخصات تکميلي آزمايش : نوع نمونه :

PCR based capillary electrophoresis  نام روشهاي اندازه گيري :
Microsatellite Instability نام هاي مشابه :

ساعت 5  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 30  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 30 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار سابقه سرطان روده دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
CBC خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 12  حجم نمونه :
سي سي 10  كمترين حجم نمونه :

يخ زدگي نمونه، لخته بودن نمونه، ليز بودن نمونه معيار رد نمونه :

از اين آزمايش براي تشخيص سرطان کلون و راست روده استفاده ميشودتفسير باليني :
مراجعه شود به رنج نرمال تست  مقادير مرجع :

ندارد  احتياط ها :
مايوکلينيک منابع باليني :

PCR توضيح روش كار :
روز 45 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

ارسال ميشود به آلمان مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Fishمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

در بروشور ذکر نشده است  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
 درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  :  روز۲ روز، مايع آمنيوتيک،پرزهاي جنيني و محصول سقط ۷خون تام 

در بروشور ذکر نشده است - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار مشکل سقط جنين دارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
مايع آمنيوتيک، پرزهاي جنيني، لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
پرزهاي جنيني،محصول سقط،CBC مايع آمنيوتيک، خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي 3  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :



عدم رشد سلولها( در مورد خون)، کيفيت پايين نمونه يا پروب، سيگنال هاي ضعيف معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
ندارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Epilepsyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد  نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي 2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Muscular Diseasesمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :



لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :
ندارد نياز هاي همراه نمونه :

EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :
سي سي 4  حجم نمونه :

سي سي 2  كمترين حجم نمونه :
  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Von Willebrand Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

    EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :HSV2-PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :



ساعت به جز نمون هاي بافت 8  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
ساعت به جز نمون هاي بافت 72  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

- و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   : ماه۳ماه، بافت  1
 . روز نزديکي نداشته باشد، نمونه خوني نباشد۳از کرم هاي ضد قارچ يا ژل هاي شستشو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم اطالعات بيمار و شريک جنسي بيمار حاوي نوع نمونه، زمان نمونه برداري، اقدامات درماني، داروهاي مورد استفاده  اطالعات الزم از بيمار :
راهنماي جمع آوري نمونه : thin PREP و liquid ظرف

فرم اطالعات بيمار نياز هاي همراه نمونه :
Lavender (EDTA), pink (K2EDTA), or serum separator tube. OR CSF, bronchoalveolar lavage (BAL), amniotic fluid, vesicle fluid, 

ocular fluid, tissue. Cervix, vagina, urethra, anal/rectal, other genital sources, urine
  ِ نوع نمونه :

 Fluid 0.5 mL, Respiratory1.5 mL, Urine 0.5 mL  حجم نمونه :
Body or Ocular Fluid: 0.3 mL; Respiratory Specimen: 1 mL  كمترين حجم نمونه :

خوني بودن نمونه، نمونه در ظرف به جز ظرف هاي باال، استفاده ,formalin-fixed and/or paraffin-embedded tissues, Heparinized specimens معيار رد نمونه :
بيمار از کرم يا دارو، عدم رعايت فاصله زماني نزديکي تا زمان نمونه گيري

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, FLASH PCR توضيح روش كار :
روز 7 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 240 مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 3 جوابدهي اورژانس :

ماه 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Jaubert Syndrome Atrophyمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

    EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :P097+S0385مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

    EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Maple Syrup Urine Diseaseمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

    EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :



منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

Centrol core disease (RYR1مشخصات تکميلي آزمايش :
gene)

نوع نمونه :کد بين المللي :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :CT paternity testمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :



سي سي2  كمترين حجم نمونه :
  EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :QF-PCR2 مشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

ساعت 2  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 3 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

 اطالعات الزم از بيمار : (سونو گرافي ان تي (در بخش سيتو
ترجيحا هنگام نمونه گيري نمونه آلوده به خون مادر نشود راهنماي جمع آوري نمونه :

نياز هاي همراه نمونه : (خون مادر، پرونده بيمار (در بخش سيتو
CVS ، آمنيون - بافت جنين سقط شده   ِ نوع نمونه :
5x5 mm CVS &  ۶آمنيون حداقل mL  حجم نمونه :

5x5 mm CVS &  ۳آمنيون حداقل mL  كمترين حجم نمونه :
. در صورت کم بودن نمونه يا آلوده بودن به خون مادر از بيمار تعهد گرفته مي شود معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

extraction, PCR, fragment analysis توضيح روش كار :
روزانه روز و زمان انجام آزمايش 

متغير مدت زمان انجام آزمايش :
روزه 1 جوابدهي اورژانس :

سال 1 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Trichomonas Vaginalis PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
روز نزديکي نداشته باشد ، پريود نباشد . ترشحات موکوسي داخل ظرف۴از کرم يا دارو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :



آيا بيمار نزديکي محافظت نشده داشته است؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف نگهدارنده مايع واژينال/ ظرف ليکوئيد راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايع واژينال- پورترال   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

مونه در ظرف مناسب نباشد ،ترديد انجام دهنده آزمايش ، نتيجه کنترل کيفي ، نظر سوپروايزر يا مسئول فني ، نظر پزشک معالج يا بيمار معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
توضيح روش كار :

روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 
دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :

دارد جوابدهي اورژانس :
روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Gardnerella Vaginalis PCRمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 1  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
هفته 2  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

ماه 2 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
روز نزديکي نداشته باشد ، پريود نباشد۴از کرم يا دارو استفاده نکرده باشد ،  آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

آيا بيمار نزديکي محافظت نشده داشته است؟ آيا بيمار احساس سوزش يا خارش ندارد؟  اطالعات الزم از بيمار :
ظرف نگهدارنده مايع واژينال يا ظرف ليکوئيد راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
مايع واژينال،پورترال   ِ نوع نمونه :

سي سي 4  حجم نمونه :
سي سي 3  كمترين حجم نمونه :

نمونه در ظرف مناسب نباشد ،ترديد انجام دهنده آزمايش ، نتيجه کنترل کيفي ، نظر سوپروايزر يا مسئول فني ، نظر پزشک معالج يا بيمار ، ترشحات معيار رد نمونه :
موکوسي داخل ظرف نباشد

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

توضيح روش كار :
روز 10 روز و زمان انجام آزمايش 

دقيقه 180 مدت زمان انجام آزمايش :
دارد جوابدهي اورژانس :

روز پس از انجام تست 7 مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :پذيرش مولکولي ارساليمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :



نام هاي مشابه :
روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :

روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 
روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :

آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :

تفسير باليني :
 مقادير مرجع :

 احتياط ها :
منابع باليني :

NGS توضيح روش كار :
- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :

نوع نمونه :کد بين المللي :Cleidocranial dysostosisمشخصات تکميلي آزمايش :

 نام روشهاي اندازه گيري :
نام هاي مشابه :

روز 7  درجه سانتيگراد۲۵-۱۸پايداري در دماي اتاق  :
روز 14  درجه سانتيگراد۸-۲پايداري در دماي يخچال  : 

روز 14 - و پايينتر۲۰پايداري در دماي فريزر   :
آمادگي خاصي نياز ندارد آمادگي الزم قبل از نمونه گيري :

فرم  اطالعات الزم از بيمار :
لوله درب بنفش راهنماي جمع آوري نمونه :

ندارد نياز هاي همراه نمونه :
EDTA خون تام   ِ نوع نمونه :

سي سي4  حجم نمونه :
سي سي2  كمترين حجم نمونه :

EDTA خون لخته، خون در لوله غير از معيار رد نمونه :
تفسير باليني :

 مقادير مرجع :
 احتياط ها :

منابع باليني :
NGS توضيح روش كار :

- روز و زمان انجام آزمايش 
- مدت زمان انجام آزمايش :

- جوابدهي اورژانس :



مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش :


