
 "ساعته 24"نحوه تهيه نمونه ادرار 
How to collect a ‘24 hour’ urine sample 

ساعته  24برای اين آزمايش بايد ادرار خود را در يک دوره . اين آزمايش برای بررسی عملکرد کليه های شما می باشد
 .جمع آوری کنيد

 .بايد اين دستورالعمل ها را بطور کامل مطالعه نمائيد قبل از تهيه نمونه  مهم

برای اينکه نمونه خود را بطور صحيح و اصولی تهيه نمائيد بايد تک تک مراحل را  
 .انجام دهيد

 وسايل مورد نياز
يک ظرف تميز مانند يک ليوان، يک شيشه يا ظرف پالستيکی  −

 .برای جمع کردن ادرار
 ظرف بزرگ نمونه که ما در اختيارتان قرار می دهيم −

 نحوه نمونه گيری 
اگر از قبل با برچسب (نام و تاريخ تولد خود را روی ظرف نمونه بنويسيد 

 ).روی آن درج نشده باشد

 1روز 
 .صبح بيدار شده و ادرار کنيد .1
اين زمان . ساعته شما از اين لحظه آغاز می شود 24زمان تهيه نمونه  .2

زمان (ساعته يادداشت کنيد  24را بعنوان نقطه شروع تهيه نمونه 
 ).شروع

دفعه بعد که خواستيد ادرار کنيد، تمام ادرار را در يک ظرف تميز  .3
 .جمع کنيد) ليوان، شيشه يا ظرف پالستيکی(

 .ادرار را با دقت در ظرف بزرگ نمونه بريزيد .4
فی که در آن ادرار می کنيد را در فاصله بين استفاده ها روی يک ظر .5

 .ظرف را با آب نشوييد. دستمال پارچه ای بگذاريد
 .ظرف بزرگ نمونه را در مکانی خنک مانند يخچال قرار دهيد .6

 2روز  
حتی (ساعت بعد از زمان شروع، سعی کنيد ادرار نمائيد  24درست  .7

زمان را . و اين نمونه را جمع کنيد) اگر واقعًا احساس نياز نمی کنيد
 ).زمان پايان(يادداشت کنيد 

 .ظرف بزرگ نمونه را هرچه سريعتر به آزمايشگاه ببريد .8

ظرف بزرگ نمونه را با دقت فراوان  
 ممکن است حاوی مواد. جابجا کنيد

اگر روی پوست بريزد . شيميائی باشد
در . احتمال سوختگی وجود دارد

 .صورت بلعيده شدن می تواند سمی باشد

هرگز مستقيمًا در داخل ظرف بزرگ 
 .نمونه ادرار نکنيد

مطمئن شويد که در ظرف محکم بسته 
 .شده و ظرف نشتی نداشته باشد

فراموش نکنيد ظرف را تا قبل از موقع 
 .يخچال نگهداری کنيد تحويل در
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