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 اندازه گيري وزن مخصوص ادرار : هدف -3
 

  ادرار آزمايشگاه آناليزاستفاده در بخش :  موارد كاربرد -4
 
 : الحيت و شايستگي كاربرص -5

  آناليز ادرار SOPمراجعه شود به 
 

  الندا٢٠٠نمونه ادرار بيمار به حجم :  نمونه -6
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  نمونه ادرار -2-7
  قطره چكان -3-7
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 آب مقطر-5-7
 :  نكات ايمني -8

  پوشيدن روپوش كار -1-8
  استفاده از دستكش -2-8
 رعايت اصول كلي ايمني و بهداشت-3-8
  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

  ليست بيماران -1-9
  فرم سرويس دستگاه -2-9
  فرم درخواست كاال -3-9
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 .: مراحل اجرايي كار -11

 كنيم دستگاه رفركتومتر را روشن مي-1-11
 .كنيم با آب مقطر دستگاه را صفر مي-2-11
 گذاريم  با قطره چكان يك قطره از ادرار بيمار را روي صفحه رفركتومتر مي-3-11
 .گذاريم صفحه مخصوص را روي ادرار مي-4-11
 كنيم عدد گزارش شده توسط دستگاه را يادداشت مي-5-11
 .نويسيم جواب را در دفتر كار مي-6-11
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12
 ي دستگاه  خراب-1-12
  قطع برق -2-12
  كم بودن نمونه -3-12
 

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13
  غير نرمال بودن جواب -1-13
  كم بودن نمونه -2-13
  خراب بودن دستگاه -3-13
  گزارش كتبي به پذيرش و ثبت در دفتر روزانه-4-13
 

 : مراجع و منابع -14

 شناسنامه دستگاه 

 
 


