Patient Instructions for Collecting a Mid-Stream Urine
Sample (English)

Hướng dẫn lấy mẫu tinh dịch sau khi thắt ống dẫn tinh
Lấy mẫu sau 6 đến 8 tuần sau khi quý vị thắt ống dẫn tinh hoặc sau khi quý vị đã xuất tinh 6 đến 10 lần,
trừ khi bác sĩ của quý vị có hướng dẫn khác. Vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị.
Lần xuất tinh cuối của quý vị phải là từ 2 đến 7 ngày trước khi lấy mẫu. Quý vị không thể xuất tinh 2 ngày
trước khi lấy mẫu.
1. Nhận lọ đựng miệng rộng từ văn phòng bác sĩ của quý vị hoặc
Legacy Laboratory.
2. Viết lên nhãn lọ đựng. Nhãn cần có:
› Họ tên đầy đủ
› Ngày sinh
› Ngày và thời gian lấy mẫu
3. Dùng phương pháp thủ dâm để lấy mẫu của quý vị cho vào lọ đựng có nhãn.
Có thể thực hiện lấy mẫu trong nhà vệ sinh của phòng thí nghiệm hoặc tại nhà.
› Không sử dụng biện pháp xuất tinh ngoài âm đạo, bao cao su hoặc chất bôi trơn khi lấy
mẫu.
› Đảm bảo lấy được toàn bộ tinh dịch.
4. Điền vào cuối mẫu này.
5. Gửi mẫu đơn đã điền này và mẫu của quý vị cho Legacy Laboratory trong vòng 1 giờ. Xem trang
2 để biết các địa điểm và thời gian gửi mẫu của Legacy Laboratory.
Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây.
Tên bệnh nhân: ______________________ Ngày sinh của bệnh nhân: _____________
Số tuần từ khi thắt ống dẫn tinh: _____ Số ngày kể từ lần xuất tinh gần nhất: _____
Ngày thu thập: __________________ Thời gian lấy mẫu: _________ Sáng / Chiều / Tối
Mẫu này có bao gồm toàn bộ tinh dịch không?
Có vấn đề gì khi lấy mẫu không?

□ Có

□ Không

□ Có, hãy mô tả bên dưới

□ Không

Ngày và thời gian Legacy Laboratory nhận mẫu: ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Để có được kết quả tốt nhất,
vui lòng
gửi mẫu
quý vị
cho một trong
Patient
Instructions
for của
Collecting
a Mid-Stream
Urine các phòng thí nghiệm ưu
Sample (English)
tiên được liệt kê dưới đây:
Địa điểm và thời gian ưu tiên của Legacy Laboratory:
▪

Legacy Central Laboratory
1225 N.E. 2nd Avenue
Portland, OR 97232

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều
▪

Legacy Laboratory Meridian Park Medical Center
Medical Office Building 2
19260 S.W. 65th Avenue, Suite 145
Tualatin, OR 97062
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Thứ Bảy: 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa

▪

Legacy Laboratory Mount Hood Medical Center
Medical Office Building 4
25050 S.E. Stark Street
Gresham, OR 97030
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Thứ Bảy: từ 8 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều

Các mẫu được gửi tại một trong những địa điểm được liệt kê dưới đây có thể bị chậm trễ trong
việc vận chuyển. Sự chậm trễ này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu thử. Sau hai giờ,
đánh giá khả năng di động sẽ được báo cáo cùng với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
▪

Legacy Laboratory Good Samaritan Medical Center
Medical Office Building 3
1130 NW 22nd Avenue, Suite 360
Portland, OR 97210
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều

▪

Legacy Laboratory Emanuel Medical Center
Diagnostic Center
501 N Graham Street, Suite 1203
Portland, OR 97227
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Thứ Bảy: từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều
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