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  »نمونه مجهول پروتئين ادرار« 
  بفرمائيد.اعالم  پروتئين ادراربخش  EQAPنهم  سي و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد

 -----------------------------------------------------------------------------------------            
  الزامي است شناسائي ثبت كدوجه: ت                                                                       

                                                  - EQAP كد شناسائي آزمايشگاه:                                ----------------------نام آزمايشگاه: 
  
              B3/2- 0039  :براي آزمايش روي نمونه با مشخصات    

         40/06/1400تا  02/05/1400فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ

  
  روش استفاده:

 محتويات ويال بصورت آماده در اختيار شما قرار گرفته است. -1

  ه مجهول را تا زمان آزمايش در داخل يخچال قرار دهيد.نمون -2
 را انجام داده و نتيجه را گزارش نمائيد.روش موجود در آزمايشگاه آزمايش  در زمان آزمايش طبق دستور العمل -3

  توجه:
يت، روش انجام، متد مورد استفاده ها را بر اساس اطالعات درخواستي شامل نام سازنده كيت، شماره سري ساخت كخواهشمند است جدول انجام آزمايش .1

يـا حـذف و نتيجه بدست آمده، به شكل صحيح و خوانا پر نمائيد. بديهي است ثبت ناقص اطالعات مورد نياز سبب دسته بندي و آناليز آمـاري نامناسـب  
 آزمايش خواهد شد. 

 100مونـه ارسـالي نمونـه ادرار تصـادفي بـا غلظـت كراتـي نـين نتيجه آزمايش مي بايست در سه حالت گزارش شود. در دو حالت ابتدايي تصور كنيد ن .2

mg/dL  است و الزم است نتيجه با واحدهايmg/L  وmg/g Creatinine  گزارش شود. در حالت سوم نيز فرض كنيد نمونه مربـوط بـه يـك ادرار
 گزارش گردد.  mg/24hاست كه در اين حالت نيز مي بايست نتيجه با واحد  mL/24h 2000ساعته با حجم  24

نتيجه 
  آزمايش

شماره سري   روش انجام متد مورد استفاده براساس بروشور كيت  واحد گزارش
  ساخت كيت

نام سازنده 
  كيت

  نام آزمايش

  
mg/L 

 Colorimetry 
 Turbidimetry 
 Nephelometry 
 Other 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

Urine Protein 

  
mg/g 

Creatinine 

 Colorimetry 
 Turbidimetry 
 Nephelometry 
 Other 

  دستي ○
  دستگاهي ○

  

Protein/Creatinine Ratio 

  
mg/24h 

 Colorimetry 
 Turbidimetry 
 Nephelometry 
 Other 

  دستي ○
  دستگاهي ○

  

Protein (24h) 

 

  

    مدل دستگاه    دستگاه اتوآنااليزر
    مدل دستگاه    دستگاه فتومتر يا اسپكتروفتومتر

 

  توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريهاي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.


