
 
 

እታ ናሙና(መርመራ) መውሰዲ ከረጺት እዚ ዝስዕብ 
ኣለዋ፡ 
A ሽራጣት ኮድ ዘለዋ ቱቦ ናሙና 
B ከረጺት ኣብ ውሽጣ ዝሓቐቐ ጨው ዘለዋ 
C ናሙና ክትወስድ ከለኻ ትጥቀመሉ ሰለስተ መሓሰስያ 
D እስቃጥላ ምራቕ 
E መመጥመጢ(ናሙና ክትወስድ ከለኻ ኣየድልን እዩ። እቲ ናሙና ምስ 
ተወስደ ግን ነዛ መመጥመጢት ኣብ’ታ ንኡሽተይ ከረጺት (G)ኣንብራ) 

F መምርሒ ኣወሳስዳ ናሙና(እዛ ጽሕፍቲ) 
G ንኡሽተይ ከረጺት “ከረጺት ናሙና” 
H ዓብይ ከረጺት (ከም መሓሰስያ ወዘተ ዝኣመሰሉ ዝተጠቀምካሎም  
መጒሓፊ ከረጺት) 
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መምርሒ ንባዕላዊ ኣወሳስዳ 
ናሙና(መርመራ) ካብ ኣፍንጫን 
ጐረሮን ምራቕ ኣፍን 
 
 
 
እዚ መምርሒ’ዚ ዕላማኡ ባዕላዊ ኣወሳስዳ ናሙና(መርመራ) 
ይኹን ደኣ’ምበር ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ከም ወላዲ መጠን ካብ 
ውላድካ ዝውሰድ ናሙና(መርመራ) ባዕልኻ ክትሕግዞ ወይ 
ክትፍጽሞ ትኽእል ኢኻ። 

 

 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In English: 
 
እዚ ሰነድ ብእንግልዝኛ ኣብ’ዚ ዝስ ዕብ ኣድራሻ ኢንተርነት ኣሎ፡  
 
abclabs.se/howitworks 

 
 
 
 
 



 
ቅድሚ ናሙና ምውሳድ ዝግበር ምድላው 
 
1. እቲ ናሙና(መርመራ) ካብ ቈልዓ ዝውሰድ እንተኾይኑ ከም ወላዲ 
መጠን ነቲ መምርሒ ምስ’ቲ ቈልዓ ኾይንካ ክትዕቦ ንላቦ። ኣድላዪ ምስ 
ዝኸውን ነቲ ካብ ’ቲ ቈልዓ ዝውሰድ ናሙና ባዕልኻ ግበረሉ(ውሰደሉ)።  

2. ነታ “provpåse” (G) ዝብል ተመልኪትዋ ዘላ ንኡሽተይ ከረጺት 
ኣውጺኻ ኣብ ቅድመኻ ግበራ። እቲ ኣብ ውሽጢ እታ ዓባይ ከረጺት (H) ዘሎ 
ትሕዝቶ ናብ ’ታ ንኡሹተይ ከረጺት ጸምብሮ። 

3. ነታ መሓሰስያ ዝሓዘት ጥቕላል(C)ክፈታ። ነቲ ጨው  ዘለዎ ፈሳሲ (B) 
ርእሱ ብምዝዋር ክፈቶ።  

4. ነታ ቱቦ ናሙና (A) ቀርባ። ምስ ከፈትካዮ ነቲ መዕጸዊ ትቦ 
ኣስናኑ ንላዕሊ ከም ዝጥምት ገይርካ ንበይኑ ኣንብሮ። ማለት 
ነታ መዕጸዊት ብመዓኮራ ኣቐምጣ።  

5. ነቲ ጨው ዘለዎ ፈሳሲ (B) ኣብ ’ታ ቱቦ ናሙና(A)ድፍኣዮ።ነቲ ቱቦ 
ናሙና(A) ዓቂብካ ሓዞ። ነታ ጨው  ዘለዎ ፈሳሲ ሒዛ ዝነበረት ጥርሓ 
ዘላ ጥቕላል(B) ግን ኣብ ውሽጢ  እታ ዓባይ ከረጺት (H)ጐሓፋ። 

6. ብመሰረት እዚ ኣብ ታሕቲ ተዋሂቡ ዘሎ ትእዛዝ ሰለስተ 
ናሙናታት(መርመራታት) ክትወስድ ኢኻ።  

 
ጐረሮ - 1ይ ምውሳድ ናሙና  

1. ሓንቲ ካብ’ተን መሓሳስያ (C) ቀርብ።ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ 
ምዕጒርትኻ ጥቓ ጐረረኻ ዘሎ ብምእታዉ ን20 ካልኢት(ሰከንድ) በቲ 
መሓሓስያ ገይርካ ኣብ’ቲ ውሽጢ ምዕጒርታኽ ሕሰዮ። 

2. ነታ ጡጥ ዘለዋ መሓሳስያ (C) ኣብ ውሽጢ  እታ ቱቦ ናሙና(A) የእቲኻ 
ን20 ካልኢት ኣዂሳ(ኣንቀሳቕሳ)።  
ኣስተውዕል! ነታ መሓሳስያ ኣብ’ታ ቱቦ ናሙና ኣይትግደፋ።  

3. ድሕሪኡ ነታ መሓሳስያ (C)ካብ’ታ ቱቦ ናሙና(A) ኣውጺኻ 
ኣብ’ታ ዓባይ ከረጺት(H) ትጒሕፋ። 

4. ነታ ቱቦ ናሙና(A) ሓዛ ኣይትግደፋ። 

ኣፍንጫ - 2ይ ምውሳድ ናሙና 

1.  ሓዳሽ ካልአይቲ መሓሳስያ (C) ገይርካ ኣብ ውሽጢ  ኣስታት 2–3 
ሰንቲሜተር መናድቕ ጒርጋሕ ኣፍንጫኻ ኣእቲኻ ን20 ካልኢት ሕሰዮ 
ወይ ድረዞ።ሕጂ ’ውን ብኣኣ በታ መሓሳስያ (C) ተጠቂምካ ኣብ ’ታ 
ካልአይቲ ጒርጋሕ ኣፍንጫኻ ነቲ ምሕሳይ ድገሞ። 

2. ነታ ጡጥ ዘለዋ መሓሳስያ (C) ኣብ ውሽጢ  እታ ቱቦ ናሙና(A) የእቲኻ 
ን20 ካልኢት ኣዂሳ(ኣንቀሳቕሳ)።  
ኣስተውዕል! ነታ መሓሓስያ ኣብ’ታ ቱቦ ናሙና ኣይትግደፋ።  

3. ድሕሪኡ ነታ መሓሳስያ (C)ካብ’ታ ቱቦ ናሙና(A) ኣውጺኻ 
ኣብ’ታ ዓባይ ከረጺት(H) ትጒሕፋ። 

4. ነታ ቱቦ ናሙና (A) ሓዛ ኣይትግደፋ። 

ምራቕ(ጡፍጣፍ) - 3ይ ምውሳድ ናሙና 

1. ነታ እስቃጥላ ምራቕ (D) ቀርባ። እቲ ታሕተዋይ ጽፍሒ እስቃጥላ ክሳብ 
ብምራቕ ኣፍካ(ጡፍጣፍካ) ብደንቢ ዝኽደን ሒደት ግዜ ጡፍ በለሉ። 

2. ብሓዳሽ ሳልሰይቲ መሓሳስያ(C) ገይርካ ነቲ መረቕ ናይ ኣፍካ(ጡፍጣፍካ) ኣካውሶ። 
3. ነታ ጡጥ ዘለዋ መሓሳስያ (C) ኣብ ውሽጢ  እታ ቱቦ ናሙና(A) የእቲኻ 
ን20 ካልኢት ኣዂሳ(ኣንቀሳቕሳ)።  
ኣስተውዕል! ነታ መሓሓስያ ኣብ’ታ ቱቦ ናሙና ኣይትግደፋ።  

4. ነታ መሓሳስያን(C) ነታ እስቃጥላ መረቕን(D)ኣብ’ታ ዓባይ ከረጺት(H)ጉሓፈን። 
5. ነታ ቱቦ ናሙና(A) በታ መዕጸዊ ብደንቢ ገይርካ ዓጺኻ ኣብ ’ታ 

“provpåse” ዝብል ዘለዋ ንኡሽተይ ከረጺት(G) ኣእቲኻ ኣንብራ። 

ናሙና ድሕሪ ምውሳድካ 
1. ነታ “provpåse”(G)ዝብል ዘለዋ ንኡሽተይ ከረጺት በቲ ክትምዝገብ ከለኻ ዝተወሃበካ ኣገባብ ኣብ ’ቲ ዝተባህለካ  
ቦታ ኬድካ ኣረክባ። ነታ መሓሳስያን ኣስቃጥላ መረቕን ዝተረፉን ዝሓዘት ዓባይ ከረጺት(H) ድማ ኣብ ’ቲ ንቡር ናይ ገዛ  
እንዳ ጐሓፍ ጐሓፋ። 
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