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Un recipient de colectare curat, de 2.5 L, gradat din 100 în 100 de mL,■  
    cu capac;

Un recipient curat pentru colectarea urinei la fiecare micțiune■  
    (oală de noapte curată);

Un urocultor pentru mostra de urină omogenizată.■  

Colectarea probei de urină din 24 de ore fără acidifiere pentru analize
biochimice (proteine, glucoză, microalbuminurie, creatinină, clearance de
creatinină, sodiu, potasiu, clor, calciu, fosfor, acid uric, uree, amilază,
mioglobină, osmolalitate, pH, oligoelemente, piridinoline, porfirine) și
hormoni (cortisol) 

Majoritatea determinărilor biochimice pot fi efectuate, pentru confortul pacientului
și pentru rapiditatea colectării, într-o probă de urină spontană, din a doua urină
de dimineața, cu raportarea rezultatului obținut la excreția de creatinină. Pentru
analiții cu variații circadiene, cum sunt hormonii, testarea este obligatoriu în proba
de urină colectată în decurs de 24 de ore. 
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Considerații pre-colectare:

Este important să colectați toată urina din 24 de ore și să notați corect volumul

total (diureza), deoarece concentrația substanțelor se raportează la volumul de

urină excretat în acest interval. Mențineți recipientul colector la întuneric și rece.

Colectarea urinei de 24 de ore:

Prima zi:

1.   Goliți vezica la toaletă de dimineață și notați ora

     primei urine de dimineață, de exemplu, ora 8.

2.   Colectați următoarea urină în vasul colector, apoi

     fiecare urină, inclusiv în cursul nopții, amestecând

     ușor pentru omogenizare. Puneți bine capacul după

     fiecare adăugare și păstrați la rece și întuneric în tot

     acest interval.

A doua zi:

1.   La aceeași oră notată în dimineața precedentă, de

     exemplu ora 8, colectați această ultimă probă, măsurați

     și notați volumul total, omogenizați și turnați circa 20 de

     mL în urocultorul steril.

2.   Notați pe urocultor volumul, data și numele dumneavoastră,

     apoi aduceți-l la laborator.

3.   Aruncați la toaletă restul de urină colectată și eliminați la deșeuri menajere

     recipientul colector.
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