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(Aile) doktorunuzla istişare edilerek sizde bir zührevi hastalıklar tahlili yapılacaktır. 

Bakteriler, virüsler veya parazitle, zührevi hastalıklara neden olurlar. Bu araştırma için 

idrarınız gereklidir. Bunun için evde idrarınızı topluyorsunuz. Bu broşürde bunu nasıl 

yapabileceğinizi okuyacaksınız.

 
Sarı zarf.
(Aile) doktorunuz size sarı bir zarf vermiştir. Bu zarfta, (aile) doktorunuzun doldurmuş olduğu bir 
başvuru formu dâhil olmak üzere, idrar toplama için gerekli olan her şeyi bulabilirsiniz.
 
Sarı zarfın içinde neler vardır?

idrar toplama  tüp ve pipet                                        emme yaprağı          güvenlik torbası
kavanozu

İdrar toplama talimatı
Bu broşürün arka yüzünde idrarınızı toplama talimatını bulabilirsiniz. Başlamadan önce bu talimatı 
dikkalice okuyun.

Önemli
Önceden yapmanız yasak olan hususlar şunlardır:
• idrarınızı yapmak, idrarınızı toplamadan önce en az 1 saat önce
• kasık bölgenizi yıkamak

Zarfın teslim edilmesi (*)
(Aile) doktorunuz, zarfı nereye teslim edebileceğinizi size söyler. Bunu, idrarı topladıktan sonra en 
kısa zamanda yapın.

Erkekler için zührevi hastalıklar  
tahlili talimatı
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İdrar toplama talimatı
Aşağıdaki talimatı dikkatlice yerine getirin:
1. idrarın ilk kısmını (ilk akımı) idrar toplama kavanozuna toplayın
2. içinde tüp ve pipet olan ambalajı açın
3. tüpün kapağını çevirin
4. pipeti alıp idrar toplama kavanozundaki idrarın bir kısmını pipet ile ok işaretlerine kadar 

doldurun
5. tüpün kapağını tekrar takın
6. adınızı, soyadınızı ve doğum tarihinizi etiketin üzerine yazıp etiketi tüpün üzerine yapıştırın
7. tüpü, emme yaprağıyla beraber güvenlik torbasının içine koyup güvenlik torbasını kapatın
8. güvenlik torbasını kapatın ve bunu, doldurulmuş olan başvuru formu ile sarı zarfın içine koyun.

Şimdi, ön tarafta Zarfın teslim edilmesi (*) başlıklı bölümü okuyun
 
Sorularınız
İdrarın toplanması ve/veya tahlilin sonucun hakkında sorularınız mı var? O halde (aile) 
doktorunuzla irtibata geçin. Olası başka sorularınız için laboratuvar ile irtibata geçebilirsiniz:
• telefon 072 - 548 3672
• e-posta servicemicrobiologie@nwz.nl

Laboratuvar hakkında bilgileri www.nwz.nl adresinde tıbbi mikrobiyoloji (medische microbiologie) 
uzmanlığı (specialisme) altında bulursunuz.

mailto:servicemicrobiologie@nwz.nl
http://www.nwz.nl

