
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Servizio di Medicina di Laboratorio Aziendale (S.Me.L) 
Direttore f.f. Dr.ssa Maria Teresa Bertoli 
P.O. Chiari -Tel. 030 7102263   Fax  030 7102334   e-mail:  laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it 
P.O. Iseo    - Tel. 0309887220   Fax  030 9887353   e-mail: laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it 
   
 

  

  الكاتيكو�مينات البولية
 

 
 
 

 المواد  ال�زمة من أجل الجمع
كمية البول (التي من الممكن أن نستنتج حجم إدرار البول  وغسلھا جيدا  يتم مدرجة ساعة أو حاوية أخرى 24لالبول من الب
ستيك  حاوية
  .)ساعة 24صدر في يالذي 

  
 تحضير المريض

 
الموز،  :نظام غذائي خال من ا-طعمة التالية إتباعضروري من الكل وقت جمع البول  خ
لو عالجم ساعة قبل بداية  48لاابتداء من  -

 .والفواكه المجففة، والشوكو6ته والقھوة والشاي والحمضيات
، صافيالحمض الصف :تجنب أخذ ا-دوية التي تؤثر على إفراز الكاتيكو6ميناتبينصح  وبعد التشاور مع الطبيب جمع البول  فترة خ
ل -

ومضادات ا6كتئاب ث
ثية الحلقات، والكافيين، الكلونيدين، الكلوربرومازين، مدرات البول، فيلوديبين، فوروسيميد، جليسريل ث
ثى، 
  .التي تحتوي على الكاتيكو6مينات دويةالھستامين، ليفودوبا، بيندولول، ريزيربين، وا-

 

 

 

  طريقة الجمع 
مل من  30أو )  طعام تين ملعق  2(الحاوية  فيمل من حمض الھيدروكلوريك  20إضافة  يجبعة،سا 24 لقبل الشروع في جمع بول ا

 ). م
عق 3(  حمض الكلورالتجاري 

الصادر صباح اليوم التالي البول جمع كل البول، بما في ذلك يتم  ساعة كاملة 24لمدة  و ثم . ا-ول بول الصباح يجب رمي الجمعفي بداية 
    .صصة لذلكخمال في الحاوية

          :على سبيل المثال
 رمي البولأتبول و 8على الساعة  ا-ول  يومال −

 المخصصة لذلك حاويةالجمع كل البول في من اليوم الثاني أ 8إلى غاية الساعة  −

 .إلى البول الذي تم جمعه و تخزينه البولھذا و أضف  صباحا وتبول  8في الساعة  الثاني  اليومفي  −

 

 .جمع يجب الحفاظ على الحاوية مع البول في الث�جةالخ�ل فترة 

 وأكثر عملي  بالنسبة إليه التسليمإذا كان  واحد أو أكثر أنبوب أن يسلم للمريض يمكن .الكلي هلقياس حجم هجمع الذي تمالبول كل  يجب تسليم

إدرار ( ساعة 24لافي  التي أصدرھابول المواد كمية البول ساعة، مبينا في وقت ق 24 لا بولبمليئة )ةمطلوبال لCختباراتوفقا (، ةمئأكثر م

 ).البول
 

 

 يجب القيام تسليم الصباح يوم  في، للبول الفحص الميكروبيولوجيأو  / كامل للبول والتحليل الأيضا إجراء وجوب في حالة  : م
حظة
 )كاملاللفحص ل(ا-ول في أنبوب  بولجمع ال )اليوم الثاني من صباحا 8الساعة  في في المثال (ا-خير التبول خ
ل   :التاليةجمع العينات ب
 البول التي تم جمعه ؛ وينبغي أن يضاف ما تبقى من كمية البول إلى مجموع)للبول للفحص الميكروبيولوجي( وسيط في حاوية معقمةال البولو

 .السابقةساعة  24 لافي 
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