24-Hour Urine Test
A 24-hour urine test shows how well your kidneys are working. You must
collect all urine that you pass in a 24-hour period for this test.

To Prepare
•

You will get a large bottle to collect your urine.

•

Put your name on the bottle.

•

Some tests need a chemical added to the bottle when you begin the test.

•

Do not exercise more than usual while you are collecting your urine.

•

If any urine is spilled or not collected, you may need to start over with a
new bottle.

•

Do not get toilet paper or stool in the urine.

•

Keep the chemical and bottle of urine away from children and pets.

•

Keep the collected urine cool or refrigerated. Do not freeze.

•

Keep the container in a safe place where it will not spill or be exposed to
light.

How to Collect Your Urine
•

To start, empty your bladder and flush that urine. Write down the time.
This time is the start of your 24-hour urine test. If you have a chemical to
add, pour it in the bottle.

•

Get a clean cup to urinate into. You may be given a container that fits
under the toilet seat to catch your urine. Urinate in the cup or container and
carefully pour the urine into the large bottle.

•

For the next 24 hours, save all of your urine and put it into the bottle.
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24-годинний аналіз сечі
24-годинний аналіз сечі показує, наскільки добре працюють Ваші нирки.
Для цього аналізу Ви повинні збирати всю свою сечу протягом 24 годин.

Для підготовки
•

Ви отримаєте велику пляшку для збору сечі.

•

Напишіть своє прізвище на пляшці.

•

Перед початком деяких аналізів необхідно додати хімікати в пляшку.

•

В період збору сечі не робіть фізичних вправ більше, ніж звичайно.

•

Якщо частина сечі пролилася або не була зібрана, можливо,
доведеться почати знову з новою пляшкою.

•

Ні туалетний папір, ні кал не повинні потрапити в сечу.

•

Помістіть хімікати та пляшку із сечею в місце, недоступне для дітей
і домашніх тварин.

•

Зберігайте зібрану сечу в прохолодному місці або в холодильнику. Не
заморожуйте.

•

Зберігайте контейнер у безпечному місці, де його не можна буде
перекинути та немає доступу світла.

Як збирати сечу
•

Для початку спорожніть сечовий міхур і змийте цю сечу. Запишіть
час. Цей час буде початком Вашого 24-годинного аналізу. Якщо Вам
дали хімікати, які потрібно додати, вилийте їх у пляшку.

•

Візьміть чисту чашку, в яку Ви збиратимете сечу. Можливо, для
збору сечі Вам дадуть контейнер, який чіпляється під сидіння на
унітазі. Збирайте сечу в чашку або в контейнер і обережно
переливайте її у велику пляшку.

•

Протягом наступних 24 годин збирайте всю сечу та переливайте її в
пляшку.
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•

At the end of the 24 hours, urinate one more time. Put the urine into the
bottle.

•

Bring the bottle to the lab that day with your lab slip.

For Example:
1.
2.
3.
4.

At 7:00 AM, urinate but do not save this urine.
Collect all of your urine for the rest of the 24 hours.
At 7:00 AM the next day, urinate and put this urine into the bottle.
Bring the bottle of urine to the lab.

Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with
you.
Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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•

Наприкінці 24-годинного періоду помочіться ще раз. Перелийте сечу
в пляшку.

•

Віднесіть пляшку в лабораторію в цей же день разом із призначенням
із лабораторії.

Наприклад:
1. О 7 годині ранку помочіться, але не зберігайте цю сечу.
2. Збирайте всю сечу протягом наступних 24 годин.
3. О 7 годині ранку наступного дня помочіться та перелийте цю сечу
у пляшку.
4. Принесіть пляшку із сечею в лабораторію.
Результати дослідження будуть відправлені Вашому лікарю. Лікар
пояснить Вам ці результати.
Якщо у Вас є питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або
медичної сестри.
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