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دستورالعمل های مریض ها برای جمع آوری ادرار (مقدار
روزانه) با اسید هیدروکلریک

برای تعیین.......................................................................................................................................:
الزامات ویژه....................................................................................................................................:

معلومات  /آماده گیری:
ادرار باید  24ساعت جمع شود .به طور مثال .بین ساعت  07:00و .07:00
تمام ادرارهای تولید شده توسط بدن در این دوره باید در بشکه جمع آوری شود.
برای دریافت یک بشکه نشانی شده با نام و شماره شناسایی با پذیرش  ،مرکز صحی  ،بخش صحی یا البالتوار در شفاخانه
اوسترشون تماس بگیرید.
اگر به گونه اشتباه بخشی از ادرار را در طول جمع آوری ادرار فراموش کردید ،باید از ابتدا مجددا ً ادرار جمع آوری
شود.
اینطور انجام دهید:
.1
.2

توجه داشته باشید که بشکه جمع آور با نام و شماره شناسایی نشانی شده باشد.
جمع آوری با ادار کردن مستقیم در توالت شروع می شود ،این ادار نباید نگهداری شود .زمان را در نسخه
یادداشت نمایید.

.3

هنگامی که سهمیه ادرار در قوطی جمع آوری می شود ،این در قوطی کوچک قرار می گیرد.
توجه داشته باشید که این قوطی کوچک حاوی اسید هیدروکلریک ( )mol / L HCl 6است که ادرار را
حفظ می کند.
اسید هیدروکلریک در این غلظت تحریک کننده دارد ،در صورت تماس پوست با آب کامالً شسته شود .هرگز
به طور مستقیم در بشکه ادار نکنید.

.4

پس از آن ،تمام ادرارها به مدت  24ساعت بعد درظرف جمع آوری باید با دقت جمع آوری شود .ظرف آوری
ادرار در مدت زمان جمع آوری در یخچال نگهداری شود.
جمع آوری ادرار در روز بعد در همان زمان که جمع آوری ادرار شروع شد خاتمه می یابد .این زمان را در
نسخه ثبت کنید .این ادرار در ظرف جمع آوری ذخیره شود .اگرچه مقدار ادرار در این زمان اندک است ،اما

.5

شدن فقط بعد از برسی سیسم برای نشر تا هنوز قابل اعتبار است.
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باید به بشکه ی ادرار اضافه شود( .برای مثال  ،اگر جمع آوری ادرار از ساعت  07:00شروع شود ،این جمع
آوری با تخلیه مثانه در ساعت  07:00روز بعد به پایان می رسد).
پس از نمونه گیری:
ادرار جمع آوری شده را به همراه معلومات تاریخ و زمان خود به مركز صحی ،پذیرش  ،بخش مراقبت صحی یا البالتوار
ارسال كنید .در صورت موجودیت نسخه دوکتور آن را نیز تسلیم نمایید.

اگر سوالی دارید زنگ بزنید :البالتوار ،شماره تلفون 063-15 41 30 :

شدن فقط بعد از برسی سیسم برای نشر تا هنوز قابل اعتبار است.

