Patient Instruction for Semen Collection
التعليمات الخاصة باعطاء السائل المنوي

Do not have sex or masturbate for 48 hours before collecting the sample.
الامنتناع عن ممارسة الجنس او العادة السرية لمدة لاتقل عن يومين قبل اعطاء السائل المنوي ويجب ان لا تزيد عن سبعة ايام
Please call MLW at 519-258-1991 ext. 333 to schedule an appointment to drop-off your specimen, the sample must be received within one (1) hour of collection by the testing laboratory
يمكنك الاتصال بالمختبرعلى الرقم اعلاه لتحديد موعد جلب السائل المنوي ويجب احضاره خلال ساعة واحدة فقط من اخذه بواسطة الاستمناء ويجب وضع السائل المنوي في العلبة البلاستيكية المخصصة لذلك ويمكنك الحصول على العلبة من المختبر
Do not use a sheath/ condom or lubricants for collection, as they are harmful to sperm.
يجب عدم استخدام الواقي الذكري او اي مستحضر اخر عند الاستمناء لانها تضر الحيوانات المنوية وتاثر على نتيجة التحليل
Seal the container immediately after specimen collection: make sure that the lid is on properly and tightly
بعد وضع السائل المنوي في العلبة اغلق العلبة جيدا واكتب اسمك وتاريخ ميلادك والرقم الصحي
The specimen must be kept at body temperature by carrying it close to the body until dropped off at the Medical Lab of Windsor label the container with your full name and date of birth or health card number
ضع العلبة في شي دافئ كلفها بقطعة قماش او وضعها في جيبك يجب ان تبقى بحرارة مقاربة لحرارة الجسم الى ان تصل الى المختبر للتحليل
 
اجب عن الاسئلة الاتية:
Fertility Testing  
هذا الاختيار اذا كان هو دافع التحليل هل تحليل السائل المنوي لانك تريد انجاب الاطفال حوط
Post vasectomy - date of post vasectomy 
ام هو بعد عملية عقد انابيب لانك لاتريد انجاب اطفال حوط هذا الاختيار اذا كان هو دافع التحليل
Date and time of collection
اكتب تاريخ جمع السائل المنوي والوقت باللغة الانكليزية
Number of days of sexual abstinence prior to specimen collection
اكتب عدد الايام التي لم تمارس بها الجنس قبل جمع السائل المنوي
Name of Partner
اكتب اسم الزوجة او الشريكة بالغة الانكليزية


