
How to Collect a Semen 
Sample for Your Lab Test

Collecting a Semen Sample

Read all of the instructions before collecting 
a semen sample. It’s important to follow the 
instructions so the sample is collected the right 
way. This will help your test results be correct.

You will need to bring your test request form 
from your health care provider. 

Before You Collect a Sample

   You should not have sexual activity for 2 to 
5 days before collecting a semen sample.  
It should be more than 2 days from your last 
ejaculation but not more than 7 to 10 days.

   If you are collecting the sample at home, 
please pick up a clean container at the lab. 
See the next page for lab locations and 
hours, and scheduling lines.

   You will need to make an appointment  
to return the sample. Call the scheduling line 
for the location at which you wish to return 
the sample. The sample must be collected 
within 1 hour of your appointment for 
your test results to be correct.

How to Collect Your Sample

   Clean the head of your penis with wet, 
soapy towelettes or cotton balls.

   If you are not circumcised, pull back your 
foreskin and cleanse.
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كیف تجمع عینة س�������ائل منوي 
للفحص المخبري

جمع عینة من السائل المنوي

اقرأ التعلیمات كافة قبل جمع عینة الس�������ائل المنوي. ال بد من اتباع 
التعلیمات حتى تؤخذ العینة بالطریقة الص��حیحة لض��مان ص��حة نتائج 

االختبار.

على رع��ایت��ك علی��ك أن تحض������ر نموذج طل��ب االختب��ار من الق��ائم 
الصحیة.

قبل جمع العینة

علیك أن تمتنع عن النش��اط الجنس��ي لمدة یومین إلى خمس��ة •
أیام) قبل جمع العینة. یجب أن یمض���ي على آخر 5-2أیام (

) ولكن ال ینبغي أن تزید 2مرة تقذف فیھا أكثر من یومین (
أیام.10إلى 7ھذه المدة على 

جاء أن تأخذ معك إذا كنت س������تجمع العینة في المنزل، الر•
علب��ة نظیف��ة من المختبر. انظر الص������فح��ة الت��الی��ة لمعرف�ة 
ھا  ھا وأرقام ھواتف عات عمل عناوین فروع المختبر وس�������ا

لجدولة المواعید.

س��وف یتوجب علیك أن تحجز موعدًا لتس��لیم العینة. اتص��ل •
برقم الھاتف المخص������ص لجدولة المواعید في الفرع الذي 

یجب جمع العینة في غض����ون .ترغب أن تس����لِّم العینة إلیھ
ساعة واحدة قبل موعدك لضمان صحة نتائج االختبار.

كیف تجمع العینة

ف رأس القض������ی���ب بمن���ادی���ل أو كرات قطنی���ة مبلل���ة • نّظِ
وصابونیة.

إذا لم تكن مختَّنًا، اسحب القلفة إلى األسفل ونظف.•

امس������ح المنطقة المنظفة بمندیل جدید أو كرة قطنیة جدیدة •
بالماء فقط.مبللة 

ف القضیب جیدًا قبل جمع العینة.• نّشِ



   Rinse the cleansed area with a new towelette 
or cotton ball that is wet with plain water.

   Dry your penis well before you collect the 
sample. 

   Remove the lid from the collection container. 
Make sure the container is clean and dry.

   The sample should be collected by 
masturbation into the container. 

   Lubricants or condoms should not be used 
while collecting the sample. They can kill 
the sperm and affect your test results. 

   If you need to collect the sample with 
intercourse:

 — you can buy a nontoxic condom (one 
that won’t kill your sperm) from the lab. 
After you are finished, seal the condom 
with the twist tie and put it in a clean 
container.

 — make sure intercourse is not interrupted. 
This may harm the first part of the 
ejaculate and affect your test results.

   If a pubic hair or thread from your clothing 
falls into the container, do not take it out. 
The lab will take it out using a clean tool.

   Put the lid back on the container.  
Make sure it is closed tightly.

After Collecting Your Sample

   Write the following information on the 
container with a pen or marker that will  
not run if the ink gets wet:

 — full name

 — date of birth

 — date and time of collection.

   Wrap the container in a dry towel and 
place it in a paper sack. Keep it at room 
temperature.
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ف القضیب جیدًا قبل جمع العینة.• نّشِ

انزع الغط��اء عن علب��ة العین��ة. ت��أك��د من أن العلب��ة نظیف��ة •
وجافة.

ینبغي جمع العینة باالستمناء والقذف مباشرة داخل العلبة.•

ستخدام المزلقات أو الواقیات الذكریة عند جمع • ینبغي عدم ا
نوی��ة وتؤثر في العین��ة، ألنھ��ا یمكن أن تقت��ل الحیوان��ات الم

نتیجة االختبار.

إذا أردت جمع العینة بالجماع ولیس باالستمناء:•

o یمكنك أن تش���تري واقیًا ذكریًا غیر س���ام (ال یقتل
الحیوان��ات المنوی��ة) من المختبر. بع��د االنتھ��اء، 
أغلق الواقي الذكري بالرباط، وض������عھ في علبة 

نظیفة. 

oاحرص على عدم التوقف أثناء الجماع، ألن ذلك
قد یضر الدفقة األولى من القذف ویؤثر في نتیجة 

االختبار.

إذا سقط شعر من عانتك أو خیط من مالبسك في العلبة، ال •
تُخرجھ. سوف یخرجھ المختبر باستخدام أداة نظیفة.

إحكام.بإغالقھاأغلق العلبة بالغطاء. واحرص على•

بعد جمع العینة

باس��تخدام قلم حبر أو قلم اكتب المعلومات التالیة على العلبة •
تخطیط ال یُمحى حبره إذا أصابھ البلل:

o.االسم الكامل

o.تاریخ المیالد

o.تاریخ ووقت جمع العینة

لُف العلبة بمنش��فة جافة وض��عھا في كیس ورقي. وأبِقھا في •
درجة حرارة الغرفة.

تسلیم العینة

أحضر معك ھویة تحمل صورتك، كرخصة السواقة مثًال.•

العینة في المختبر، س������لِّم العلبة إلى أحد موظفي إذا جمعت •
المختبر.

إذا جمعت العینة في المنزل، أحض��ر العلبة إلى المختبر في •
وقت موعدك. وینبغي أن تحض��ر العینة في غض��ون س��اعة 
فة مواقع المختبر  ناه لمعر نة. انظر أد عد جمع العی حدة ب وا

وساعات العمل.

انزع الغط��اء عن علب��ة العین��ة. ت��أك��د من أن العلب��ة نظیف��ة •
وجافة.

ینبغي جمع العینة باالستمناء والقذف مباشرة داخل العلبة.•

ستخدام المزلقات أو الواقیات الذكریة عند جمع • ینبغي عدم ا
نوی��ة وتؤثر في العین��ة، ألنھ��ا یمكن أن تقت��ل الحیوان��ات الم

نتیجة االختبار.

إذا أردت جمع العینة بالجماع ولیس باالستمناء:•

o یمكنك أن تش���تري واقیًا ذكریًا غیر س���ام (ال یقتل
الحیوان��ات المنوی��ة) من المختبر. بع��د االنتھ��اء، 
أغلق الواقي الذكري بالرباط، وض������عھ في علبة 

نظیفة. 

oاحرص على عدم التوقف أثناء الجماع، ألن ذلك
قد یضر الدفقة األولى من القذف ویؤثر في نتیجة 

االختبار.

إذا سقط شعر من عانتك أو خیط من مالبسك في العلبة، ال •
تُخرجھ. سوف یخرجھ المختبر باستخدام أداة نظیفة.

إحكام.بإغالقھاأغلق العلبة بالغطاء. واحرص على•

بعد جمع العینة

باس��تخدام قلم حبر أو قلم اكتب المعلومات التالیة على العلبة •
تخطیط ال یُمحى حبره إذا أصابھ البلل:

o.االسم الكامل

o.تاریخ المیالد

o.تاریخ ووقت جمع العینة

لُف العلبة بمنش��فة جافة وض��عھا في كیس ورقي. وأبِقھا في •
درجة حرارة الغرفة.

تسلیم العینة

أحضر معك ھویة تحمل صورتك، كرخصة السواقة مثًال.•

العینة في المختبر، س������لِّم العلبة إلى أحد موظفي إذا جمعت •
المختبر.

إذا جمعت العینة في المنزل، أحض��ر العلبة إلى المختبر في •
وقت موعدك. وینبغي أن تحض��ر العینة في غض��ون س��اعة 
فة مواقع المختبر  ناه لمعر نة. انظر أد عد جمع العی حدة ب وا

وساعات العمل.



Returning Your Sample

   Please bring a photo ID such as a driver’s 
license with you.

   If you collected the sample at the lab, give 
the container to one of the lab staff.

   If you collected the sample at home, 
bring the container to your lab at your 
appointment time. This should be done 
within 1 hour of collecting the sample.  
See below for lab locations and hours. 

   If some of the sample was lost while you 
were collecting it, please tell the lab staff.

Where to Return Your Sample

If you are collecting the sample at home, make 
an appointment to return your sample at one 
of the following locations.

   Abbott Northwestern Hospital 
2828 S. Chicago Ave., Suite 450 
Minneapolis, MN 55407 
Monday-Friday, 7:30 a.m. to 3:15 p.m.  
Saturday-Sunday, 7:30 to 10:30 a.m. 
Scheduling line: 612-863-4115 
Tests performed include: andrology tests 
and insemination preparations.

Call the lab for all holiday hours.

   Buffalo Hospital 
303 Catlin St. 
Buffalo, MN 55313 
Thursday, 8 a.m. to 1 p.m. 
Friday-Wednesday and holidays, closed 
Scheduling line: 763-684-7855 
Test performed: semen analysis

   Cambridge Medical Center 
701 S. Dellwood St. 
Cambridge, MN 55008 
Wednesday-Thursday, 9 a.m. to 2 p.m. 
Friday-Tuesday and holidays, closed 
Scheduling line: 763-688-7920 
Tests performed include: semen analysis  
and post-vasectomy analysis.
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انزع الغط��اء عن علب��ة العین��ة. ت��أك��د من أن العلب��ة نظیف��ة •
وجافة.
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إحكام.بإغالقھاأغلق العلبة بالغطاء. واحرص على•

بعد جمع العینة

باس��تخدام قلم حبر أو قلم اكتب المعلومات التالیة على العلبة •
تخطیط ال یُمحى حبره إذا أصابھ البلل:

o.االسم الكامل

o.تاریخ المیالد

o.تاریخ ووقت جمع العینة

لُف العلبة بمنش��فة جافة وض��عھا في كیس ورقي. وأبِقھا في •
درجة حرارة الغرفة.

تسلیم العینة

أحضر معك ھویة تحمل صورتك، كرخصة السواقة مثًال.•

العینة في المختبر، س������لِّم العلبة إلى أحد موظفي إذا جمعت •
المختبر.

إذا جمعت العینة في المنزل، أحض��ر العلبة إلى المختبر في •
وقت موعدك. وینبغي أن تحض��ر العینة في غض��ون س��اعة 
فة مواقع المختبر  ناه لمعر نة. انظر أد عد جمع العی حدة ب وا

وساعات العمل.

عھ��ا، أخبِر موظف إذا فق��دت جزًءا من العین��ة وأن��ت تجم•
المختبر بذلك.

أین تسلِّم العینة

د موعدًا لتس���لیم العینة في أحد  إذا كنت س���تجمع العینة في المنزل، حدِّ
المواقع التالیة:

مستشفى أبوت نورث ویسترن
2828 S. Chicago Ave., Suite 450 

Minneapolis, MN 55407
عصًرا3:15صباًحا حتى 7:30الجمعة، -االثنین

صباًحا10:30صباًحا حتى 7:30األحد، -تالسب
4115-863-612ھاتف جدولة المواعید:

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل اختبارات الذكورة 
واستعدادات التلقیح.

اتصل بالمختبر لمعرفة ساعات العمل في أیام العطل.

مستشفى بوفالو
303 Catlin St. 

Buffalo, MN 55313
ظھًرا1:00حتى صباًحا8:00الخمیس، 

األربعاء وأیام العطل، مغلق-الجمعة
7855-684-763ھاتف جدولة المواعید:

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي

مركز كامبریدج الطبي
701 S. Dellwood St. 

Cambridge, MN 55008
بعد الظھر2:00صباًحا حتى 9:00الخمیس، -األربعاء
الثالثاء وأیام العطل، مغلق-الجمعة

7920-688-763ھاتف جدولة المواعید: 
االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 

والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.

مركز نیو أولم الطبي
.St thN. 5 1324 

New Ulm, MN 56073
لظھربعد ا1:30صباًحا حتى 8:00الجمعة، -االثنین
األحد وأیام العطل، مغلق-السبت

5366-217-507ھاتف جدولة المواعید:
االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 

والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.

عھ��ا، أخبِر موظف إذا فق��دت جزًءا من العین��ة وأن��ت تجم•
المختبر بذلك.

أین تسلِّم العینة

د موعدًا لتس���لیم العینة في أحد  إذا كنت س���تجمع العینة في المنزل، حدِّ
المواقع التالیة:

مستشفى أبوت نورث ویسترن
2828 S. Chicago Ave., Suite 450 

Minneapolis, MN 55407
عصًرا3:15صباًحا حتى 7:30الجمعة، -االثنین

صباًحا10:30صباًحا حتى 7:30األحد، -تالسب
4115-863-612ھاتف جدولة المواعید:

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل اختبارات الذكورة 
واستعدادات التلقیح.

اتصل بالمختبر لمعرفة ساعات العمل في أیام العطل.

مستشفى بوفالو
303 Catlin St. 

Buffalo, MN 55313
ظھًرا1:00حتى صباًحا8:00الخمیس، 

األربعاء وأیام العطل، مغلق-الجمعة
7855-684-763ھاتف جدولة المواعید:

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي

مركز كامبریدج الطبي
701 S. Dellwood St. 

Cambridge, MN 55008
بعد الظھر2:00صباًحا حتى 9:00الخمیس، -األربعاء
الثالثاء وأیام العطل، مغلق-الجمعة

7920-688-763ھاتف جدولة المواعید: 
االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 

والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.

مركز نیو أولم الطبي
.St thN. 5 1324 

New Ulm, MN 56073
لظھربعد ا1:30صباًحا حتى 8:00الجمعة، -االثنین
األحد وأیام العطل، مغلق-السبت

5366-217-507ھاتف جدولة المواعید:
االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 

والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.



   New Ulm Medical Center 
1324 N. 5th St. 
New Ulm, MN 56073 
Monday-Friday, 8 a.m. to 1:30 p.m. 
Saturday-Sunday and holidays, closed 
Scheduling line: 507-217-5366 
Tests performed include: semen analysis  
and post-vasectomy analysis.

   United Hospital 
333 N. Smith Ave. 
St. Paul, MN 55102 
Friday, 7 a.m. to 2 p.m. 
Saturday-Thursday and holidays, closed 
Scheduling line: 612-863-4115 
Tests performed include: semen analysis  
and post-vasectomy analysis.

   Unity Hospital 
550 NE Osborne Road 
Fridley, MN 55432 
Friday, 7 a.m. to 2 p.m. 
Saturday-Thursday and holidays, closed 
Scheduling line: 612-863-4115 
Tests performed include: semen analysis  
and post-vasectomy analysis.

These locations do not accept walk ins. Make 
an appointment before returning your sample. 

Billing and Insurance

Allina Health Laboratory will not bill your 
insurance. All testing will be billed to your 
clinic. You will pay for non-test services 
(shipping, storage, supplies) at the time of 
service. Please be prepared to pay by check or 
credit card. Cash will not be accepted.

When You Will Get the Results  
of Your Lab Test

Your results will be available 7 days after 
you return the sample. Call your health care 
provider to get your results. 
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عھ��ا، أخبِر موظف إذا فق��دت جزًءا من العین��ة وأن��ت تجم•
المختبر بذلك.

أین تسلِّم العینة

د موعدًا لتس���لیم العینة في أحد  إذا كنت س���تجمع العینة في المنزل، حدِّ
المواقع التالیة:

مستشفى أبوت نورث ویسترن
2828 S. Chicago Ave., Suite 450 

Minneapolis, MN 55407
عصًرا3:15صباًحا حتى 7:30الجمعة، -االثنین

صباًحا10:30صباًحا حتى 7:30األحد، -تالسب
4115-863-612ھاتف جدولة المواعید:

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل اختبارات الذكورة 
واستعدادات التلقیح.

اتصل بالمختبر لمعرفة ساعات العمل في أیام العطل.

مستشفى بوفالو
303 Catlin St. 

Buffalo, MN 55313
ظھًرا1:00حتى صباًحا8:00الخمیس، 

األربعاء وأیام العطل، مغلق-الجمعة
7855-684-763ھاتف جدولة المواعید:

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي

مركز كامبریدج الطبي
701 S. Dellwood St. 

Cambridge, MN 55008
بعد الظھر2:00صباًحا حتى 9:00الخمیس، -األربعاء
الثالثاء وأیام العطل، مغلق-الجمعة

7920-688-763ھاتف جدولة المواعید: 
االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 

والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.

مركز نیو أولم الطبي
.St thN. 5 1324 

New Ulm, MN 56073
لظھربعد ا1:30صباًحا حتى 8:00الجمعة، -االثنین
األحد وأیام العطل، مغلق-السبت

5366-217-507ھاتف جدولة المواعید:
االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 

والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.

مستشفى یونایتد
333 N. Smith Ave. 

St. Paul, MN 55102
بعد الظھر2:00صباًحا حتى 7:00الجمعة، 

الخمیس وأیام العطل، مغلق-تالسب
4115-863-612ھاتف جدولة المواعید: 

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 
والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.

مستشفى یونیتي
550 NE Osborne Road 

Fridley, MN 55432
بعد الظھر2:00صباًحا حتى 7:00الجمعة، 

وأیام العطل، مغلقالخمیس-السبت
4115-863-612ھاتف جدولة المواعید: 

االختبارات التي یتم إجراؤھا تشمل تحلیل السائل المنوي 
والتحلیل التالي لعملیة قطع قناة المني.

سلیم  ھذه المواقع ال تقبل القدوم دون موعد مسبق. احجز موعدًا قبل ت
عینتك.

الفواتیر والتأمین 

ھیلث الفواتیر إلى الجھة المؤمنة لك. س�����وف لن یرس�����ل مختبر ألینا 
ل جمیع فواتیر االختبارات إلى عیادتك. وس������وف تدفع مقابل  تُرس������َ
الخدمات األخرى غیر االختبار (الشحن، التخزین، اللوازم) عند تلقي 
الخدمة. ُكن مستعدًا للدفع باستخدام الشیكات أو بطاقة االئتمان. فالدفع 

النقدي غیر مقبول.

تحصل على نتیجة فحصك المخبريمتى سوف 

أیام من تاریخ تسلیم العینة. اتصل 7سوف تَجھز نتیجة اختبارك بعد 
بالقائم على رعایتك الصحیة للحصول على نتیجة االختبار.

 


