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24 hour Urine Test – دری /Dari

معلومات برای مریض
آزمایش ادرار 24 ساعته

www.sapathology.sa.gov.au برای مریضان ما و مردم ما سواالت: 3000 8222

در هر آزمایش طبی مهم است که عوامل دیگر در ان دخالت نداشته باشد. لطفا 
هدایات زیر را به دقت بخوانید و دنبال کنید.

شما باید از بوتلی که داکتر شما یا پتالوژی استرالیای جنوبی می دهد استفاده 
کنید. بوتل ها را از هر مرکز مراجعۀ مریض پتالوژی استرالیای جنوبی گرفته می 

توانید. موقعیت های آن در پشت فورم درخواست پتالوژی استرالیای جنوبی ذکر 
شده است.

مایعات یا کریستالهای موجود در بوتل را دور نریزید و آنها را 
لمس نکنید. سرپوش را محکم ببندید.

جمع آوری نمونه برای آزمایش
در طول 24 ساعت مقدار معمول مایعات بنوشید. 

روز 1
هنگام برخاستن از خواب )به عنوان مثال 7:30 صبح( در توالت ادرار کنید.  •

این نمونه را جمع آوری نکنید.  •
تاریخ، زمان، نام و تاریخ تولد خود را روی برچسب بوتل بنویسید (1).  •

در 24 ساعت آینده همۀ ادرار تان را جمع آوری کنید

از یک ظرف پالستیکی پاک استفاده کنید   • 
)بعد از هر بار استفاده آن را بشویید(.

ادرار را در بوتل جمع آوری بیندازید (2).  •
نمونه را در جای خنک نگهداری کنید.  •

روز 2
اولین ادرار خود را در عین وقت روز 1 جمع کنید )به عنوان مثال 7:30   •

صبح(.
آن را به بوتل جمع آوری اضافه کنید ، آزمایش اکنون تکمیل شده است.  •

تاریخ و زمان را روی برچسب بنویسید (3).  •

تحویل دادن نمونه برای آزمایش 
بوتلی را که ادرار در آن جمع آوری شده است درون کیسه پالستیکی زیپالک 

بگذارید و بعد در خریطۀ انتقال کاغذی که داده شده است قرار دهید.

نمونه را در همان روز تکمیل آزمایش به نزدیکترین مرکز مراجعۀ مریض پتالوژی 
استرالیای جنوبی تحویل دهید.

نتایج شما
هنگامی که نتایج در دسترس قرار گرفت داکتر شما به شما اطالع می دهد.

مراکزمراجعۀ مریض
برای موقعیت های مرکز مراجعه مریض و تازه 

ترین ساعات کاری آنها به وب سایت ما مراجعه 
 www.sapathology.sa.gov.au کنید یا به 

3000 8222 (08) کنید. 

 
This document has been reviewed and 
endorsed by SQCAG* for consumers 
and the community – November 2019. 

*SA Health Safety and Quality Community Advisory Group 
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