
How to Collect a 24-hour 
Urine Sample

Collecting a Urine Sample

Your health care provider wants you to 
collect a 24-hour urine sample. Please read 
the following instructions. If you have any 
questions before collecting the sample,  
ask your health care provider.

Collection Containers

To collect your urine, you have received  
one of the following:

   one 3,000 milliliter (mL) container.  
This is for a single collection.

   two 3,000 mL containers and a split funnel 
device. This is for a dual collection.

You will also receive a collection device  
to place in the toilet to collect your urine.

Caution: The urine containers may contain 
a strong acid or type of preservative. These 
chemicals may cause burns to your skin and 
may be harmful if splashed into your eyes  
or if inhaled.

   Read the safety information on the label.

   Do not empty out the preservative.

   Please be careful when you start the  
urine collection.

If there is no safety label on the container,  
there is no chemical in the container.
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كیف تجمع عینة بول على مدار 
ساعة24

جمع عینة بول

یطلب منك القائم على رعایتك الصحیة أن تجمع عینة بول على مدار 
س���اعة الرجاء قراءة التعلیمات التالیة. وإذا كانت لدیك أیة أس���ئلة 24

أو استفسارات قبل جمع العینة، فاسأل القائم على رعایتك الصحیة.

الجمععلب 

لغرض جمع عینة البول، سوف تستلم واحدة مما یلي:

مل. وھذه تُس���تخدم لجمع العینة 3,000علبة واحدة س���عتھا •
األُحادیة.

م���ل وقمع مزدوج. وھ���ات���ان 3,000علبت���ان س������عتھم���ا •
تُستخدمان لجمع العینة الثنائیة.

سوف تستلم أیًضا وسیلة توضع في مقعد المرحاض لجمع البول.

توي علب جمع البول على حمض أو مادة حافظة قویة. قد تحتحذیر:
وھذه المواد الكیمیائیة قد تسبب حروقًا في الجلد، وقد تكون مؤذیة إذا 

المست العینین أو استُنشقت.

على الملصق.المدونةالسالمةاقرأ معلومات•

ال تسكب المادة الحافظة خارج العلبة.•

توخى الحذر عندما تبدأ في جمع البول.•

لم تجد ملصق تعلیمات السالمة على العلبة، فألن العلبة ال تحتوي إذا
على مادة كیمیائیة.

قبل جمع عینة البول (األحادیة والثنائیة)

قبل جمع العینة، اتبع التعلیمات التالیة:

صباح یوم االختبار، ال تجمع العینة من أول بولة. أفِرغ كل •
ا تفعل في ما في المثانة وانض������ح الماء في المرحاض كم

العادة.
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Before Collecting the Urine Sample 
(Single and Dual)

Before collecting the sample, please use the 
following instructions.

   The morning of the test, do not collect the 
first urine sample. Empty your bladder and 
flush as you normally would.

   Drink as much liquids as you normally do. 
Do not drink alcohol.

   Write your name, your date of birth and 
the date on the outside of the 3,000 mL 
container(s). Use a pen or marker that will 
not run if the ink gets wet.

How to Collect Your Urine  
for a Single Collection

To collect your urine for a single collection,  
use the following instructions.

   The morning of the test, do not collect the 
first urine sample. Empty your bladder and 
flush as you normally would. Write the 
start time on the outside of the 3,000 mL 
container.

   Each time you empty your bladder for the 
next 24 hours:

 — place the collection device between the 
toilet and toilet seat. Urinate into the 
collection device.

 — pour the urine sample into the 3,000 mL 
container

 — put the container on ice in a bucket or a 
small cooler. You will need to keep the 
container cold for the entire 24 hours.  
If the urine sample gets too warm the test 
might not be accurate.

   The last urine collection should be exactly  
24 hours after the first time you emptied 
your bladder. (You flushed this sample.) 
Add the last urine collection to the container 
and write the ending time on the outside of 
the container.

   Throw away the collection device you 
placed in the toilet to collect your urine.

   Return to the lab with the container as soon 
as you are done with the collection. Pack the 
container in a cooler or in ice to keep it cold 
on the way to the lab.2
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قبل جمع عینة البول (األحادیة والثنائیة)

قبل جمع العینة، اتبع التعلیمات التالیة:

صباح یوم االختبار، ال تجمع العینة من أول بولة. أفِرغ كل •
ا تفعل في ما في المثانة وانض������ح الماء في المرحاض كم

العادة.
اش����رب من الس����وائل قدر ما تش����ربھ في العادة، وال تتناول •

المشروبات الكحولیة.

اكتب اس��مك وتاریخ میالدك وتاریخ جمع العینة على العلبة •
اس�����تخدم قلم مل من الخارج.3,000أو العلب ذات س�����عة 

حبر أو قلم تخطیط ال یُمحى حبره إذا أصابھ البلل.

أحادیةكیف تجمع عینة بول 

لغرض جمع عینة البول األحادیة، اتبع التعلیمات التالیة:•

صباح یوم االختبار، ال تجمع العینة من أول بولة. أفِرغ كل •
ما في المثانة وانض������ح الماء في المرحاض كما تفعل في 

مل 3,000العادة. اكتب وقت البدء على العلبة ذات س������عة 
من الخارج.

24على مدار الساعات الـ������� في كل مرة تُفرغ فیھا مثانتك •
المقبلة، افعل ما یلي:

o ض������ع وس������یلة الجمع بین المرحاض وكرس������ي

ل في وسیلة الجمع. المرحاض. تبوَّ

o مل.3,000ُصب عینة البول في العلبة ذات سعة

o ض��ع العلبة في ثلج في دلو أو براد ص��غیر. یجب

أن تُبقي العلب���ة ب���اردة طوال فترة جمع العین���ة 

فإذا ارتفعت درجة حرارة س�������اعة. 24الممتدة 

عین��ة البول أكثر مم��ا ینبغي، ق��د ال ت��أتي نتیج��ة 

االختبار دقیقة.

24آخر مرة تجمع فیھا البول ینبغي أن تكون بعد انقض�����اء •
غت فیھا مثانتك. (البولة  س������اعة بالض������بط منذ أول مرة فرَّ
األولى التي نض���حتھا بماء المرحاض ولم تجمع عینةً منھا) 

ف عینة البول  األخیرة إلى العلبة واكتب وقت االنتھاء أض�����ِ
على العلبة من الخارج.

تخلَّص من الوسیلة التي وضعتھا في مقعد المرحاض لجمع •
البول.

تنتھي من عملیة حالما أحض������ر علبة العینات إلى المختبر•
الجمع. وض������ع العلبة في براد أو في دلو من الثلج إلبقائھا 

باردة وأنت في طریقك إلى المختبر.

كیف تجمع عینة بول ثنائیة

اش����رب من الس����وائل قدر ما تش����ربھ في العادة، وال تتناول •
المشروبات الكحولیة.

اكتب اس��مك وتاریخ میالدك وتاریخ جمع العینة على العلبة •
اس�����تخدم قلم مل من الخارج.3,000أو العلب ذات س�����عة 

حبر أو قلم تخطیط ال یُمحى حبره إذا أصابھ البلل.

أحادیةكیف تجمع عینة بول 

لغرض جمع عینة البول األحادیة، اتبع التعلیمات التالیة:•

صباح یوم االختبار، ال تجمع العینة من أول بولة. أفِرغ كل •
ما في المثانة وانض������ح الماء في المرحاض كما تفعل في 

مل 3,000العادة. اكتب وقت البدء على العلبة ذات س������عة 
من الخارج.

24على مدار الساعات الـ������� في كل مرة تُفرغ فیھا مثانتك •
المقبلة، افعل ما یلي:

o ض������ع وس������یلة الجمع بین المرحاض وكرس������ي

ل في وسیلة الجمع. المرحاض. تبوَّ

o مل.3,000ُصب عینة البول في العلبة ذات سعة

o ض��ع العلبة في ثلج في دلو أو براد ص��غیر. یجب

أن تُبقي العلب���ة ب���اردة طوال فترة جمع العین���ة 

فإذا ارتفعت درجة حرارة س�������اعة. 24الممتدة 

عین��ة البول أكثر مم��ا ینبغي، ق��د ال ت��أتي نتیج��ة 

االختبار دقیقة.

24آخر مرة تجمع فیھا البول ینبغي أن تكون بعد انقض�����اء •
غت فیھا مثانتك. (البولة  س������اعة بالض������بط منذ أول مرة فرَّ
األولى التي نض���حتھا بماء المرحاض ولم تجمع عینةً منھا) 

ف عینة البول  األخیرة إلى العلبة واكتب وقت االنتھاء أض�����ِ
على العلبة من الخارج.

تخلَّص من الوسیلة التي وضعتھا في مقعد المرحاض لجمع •
البول.

تنتھي من عملیة حالما أحض������ر علبة العینات إلى المختبر•
الجمع. وض������ع العلبة في براد أو في دلو من الثلج إلبقائھا 

باردة وأنت في طریقك إلى المختبر.

كیف تجمع عینة بول ثنائیة



How to Collect Your Urine  
for a Dual Collection

To collect your urine for a dual collection,  
use the following instructions.

   The morning of the test, do not collect the 
first urine sample. Empty your bladder and 
flush as you normally would. Write the 
start time on the outside of the 3,000 mL 
containers.

   Each time you empty your bladder for the 
next 24 hours: 

 — place the collection device between the 
toilet and toilet seat. Urinate into the 
collection device.

 — place the funnel between the two 
containers. Each container will have a 
hole in the top. Put one spout in each 
hole.

 — loosen the funnel cap and slowly pour 
the sample into the funnel. Place the 
funnel cap back on the funnel.

 — put the containers on ice in a bucket or 
a small cooler. You will need to keep the 
containers cold for the entire 24 hours.  
If the urine samples get too warm the test 
might not be accurate.

   The last urine collection should be exactly  
24 hours after the first collection. Add the 
last urine collection to the containers and 
write the ending time on the outside of the 
containers.

   After you finish pouring the last urine 
sample into the funnel, carefully remove  
the funnel and put it in the plastic bag.  
Seal the bag and throw it away.

   Throw away the collection device you 
placed in the toilet to collect your urine.

   Place the red plugs into the holes in the 
containers.

   Tape the plugs down using the tape 
provided.

   Tighten the caps on the containers and  
place the containers in the large plastic bag. 
Seal the bag.
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اش����رب من الس����وائل قدر ما تش����ربھ في العادة، وال تتناول •
المشروبات الكحولیة.

اكتب اس��مك وتاریخ میالدك وتاریخ جمع العینة على العلبة •
اس�����تخدم قلم مل من الخارج.3,000أو العلب ذات س�����عة 

حبر أو قلم تخطیط ال یُمحى حبره إذا أصابھ البلل.

أحادیةكیف تجمع عینة بول 

لغرض جمع عینة البول األحادیة، اتبع التعلیمات التالیة:•

صباح یوم االختبار، ال تجمع العینة من أول بولة. أفِرغ كل •
ما في المثانة وانض������ح الماء في المرحاض كما تفعل في 

مل 3,000العادة. اكتب وقت البدء على العلبة ذات س������عة 
من الخارج.

24على مدار الساعات الـ������� في كل مرة تُفرغ فیھا مثانتك •
المقبلة، افعل ما یلي:

o ض������ع وس������یلة الجمع بین المرحاض وكرس������ي

ل في وسیلة الجمع. المرحاض. تبوَّ

o مل.3,000ُصب عینة البول في العلبة ذات سعة

o ض��ع العلبة في ثلج في دلو أو براد ص��غیر. یجب

أن تُبقي العلب���ة ب���اردة طوال فترة جمع العین���ة 

فإذا ارتفعت درجة حرارة س�������اعة. 24الممتدة 

عین��ة البول أكثر مم��ا ینبغي، ق��د ال ت��أتي نتیج��ة 

االختبار دقیقة.

24آخر مرة تجمع فیھا البول ینبغي أن تكون بعد انقض�����اء •
غت فیھا مثانتك. (البولة  س������اعة بالض������بط منذ أول مرة فرَّ
األولى التي نض���حتھا بماء المرحاض ولم تجمع عینةً منھا) 

ف عینة البول  األخیرة إلى العلبة واكتب وقت االنتھاء أض�����ِ
على العلبة من الخارج.

تخلَّص من الوسیلة التي وضعتھا في مقعد المرحاض لجمع •
البول.

تنتھي من عملیة حالما أحض������ر علبة العینات إلى المختبر•
الجمع. وض������ع العلبة في براد أو في دلو من الثلج إلبقائھا 

باردة وأنت في طریقك إلى المختبر.

كیف تجمع عینة بول ثنائیة

لغرض جمع عینة بول ثنائیة، اتبع التعلیمات التالیة:

صباح یوم االختبار، ال تجمع العینة من أول بولة. أفِرغ كل •
ما في المثانة وانض������ح الماء في المرحاض كما تفعل في 

مل 3,000العادة. اكتب وقت البدء على العلب ذات س������عة 
من الخارج.

24فیھا مثانتك على مدار الساعات الـ������� في كل مرة تُفرغ•
المقبلة:

o ض������ع وس������یلة الجمع بین المرحاض وكرس������ي

المرحاض. تبول في وسیلة الجمع.

o ض������ع القمع بین العلبتین. لك��ل علب��ة فتح��ة من

األعلى، ضع الصنبورین في الفتحتین.

o .ب العینة في القمع انزع غطاء القمع، وببطء ص����ُ

أغِلق القمع بغطائھ.

oتین في ثلج في دلو أو براد ص������غیر. ض������ع العلب

یج��ب أن تُبقي العلبتین ب��اردتین طوال فترة جمع 

تدة  نة المم عت درجة 24العی فإذا ارتف عة.  س�������ا

حرارة عین��ة البول أكثر مم��ا ینبغي، ق��د ال ت��أتي 

نتیجة االختبار دقیقة.

24آخر مرة تجمع فیھا البول ینبغي أن تكون بعد انقض�����اء •
مرة جمعت فیھا البول. أِضف عینة ساعة بالضبط منذ أول 

البول األخیرة إلى العلبتین واكت���ب وق���ت االنتھ���اء على 
العلبتین من الخارج.

نة بول في القمع، انزع • ھاء من ص�������ب آخر عی عد االنت وب
القمع بحذر، وض�����عھ في الكیس البالس�����تیكي. أغِلق الكیس 

بإحكام وارمھ في النفایات.

ا في مقعد المرحاض لجمع تخلَّص من الوسیلة التي وضعتھ•
البول.

ضع السدادتین الحمراوین في فتحتي العلبتین.•

ثبت السدادتین في مكانھما باستخدام الالصق المرفق.•

لغرض جمع عینة بول ثنائیة، اتبع التعلیمات التالیة:

صباح یوم االختبار، ال تجمع العینة من أول بولة. أفِرغ كل •
ما في المثانة وانض������ح الماء في المرحاض كما تفعل في 

مل 3,000العادة. اكتب وقت البدء على العلب ذات س������عة 
من الخارج.

24فیھا مثانتك على مدار الساعات الـ������� في كل مرة تُفرغ•
المقبلة:

o ض������ع وس������یلة الجمع بین المرحاض وكرس������ي

المرحاض. تبول في وسیلة الجمع.

o ض������ع القمع بین العلبتین. لك��ل علب��ة فتح��ة من

األعلى، ضع الصنبورین في الفتحتین.

o .ب العینة في القمع انزع غطاء القمع، وببطء ص����ُ

أغِلق القمع بغطائھ.

oتین في ثلج في دلو أو براد ص������غیر. ض������ع العلب

یج��ب أن تُبقي العلبتین ب��اردتین طوال فترة جمع 

تدة  نة المم عت درجة 24العی فإذا ارتف عة.  س�������ا

حرارة عین��ة البول أكثر مم��ا ینبغي، ق��د ال ت��أتي 

نتیجة االختبار دقیقة.

24آخر مرة تجمع فیھا البول ینبغي أن تكون بعد انقض�����اء •
مرة جمعت فیھا البول. أِضف عینة ساعة بالضبط منذ أول 

البول األخیرة إلى العلبتین واكت���ب وق���ت االنتھ���اء على 
العلبتین من الخارج.

نة بول في القمع، انزع • ھاء من ص�������ب آخر عی عد االنت وب
القمع بحذر، وض�����عھ في الكیس البالس�����تیكي. أغِلق الكیس 

بإحكام وارمھ في النفایات.

ا في مقعد المرحاض لجمع تخلَّص من الوسیلة التي وضعتھ•
البول.

ضع السدادتین الحمراوین في فتحتي العلبتین.•

ثبت السدادتین في مكانھما باستخدام الالصق المرفق.•

بإحكام، وض������ع العلبتین في الكیس • أغِلق غطائي العلبتین 
البالستیكي الكبیر. أغِلق الكیس بإحكام.

تنتھي حالماأحض������ر الكیس وبداخلھ العلبتین إلى المختبر •
من عملیة الجمع. وض���ع الكیس في براد أو في الثلج إلبقائھ 

باردًا وأنت في طریقك إلى المختبر.

بِمن تتصل إذا كانت لدیك أسئلة أو استفسارات

إذا فاتك أن تجمع عینة من العینات، الرجاء االتصال بـ: 
._________________________________________

 



   Return the bag with the containers to the lab 
as soon as you are done with the collection. 
Pack the bag in a cooler or in ice to keep it 
cold on the way to the lab.

Whom to Call With Questions

If you miss a collection, please call:  

_________________________________________. 

بإحكام، وض������ع العلبتین في الكیس • أغِلق غطائي العلبتین 
البالستیكي الكبیر. أغِلق الكیس بإحكام.

تنتھي حالماأحض������ر الكیس وبداخلھ العلبتین إلى المختبر •
من عملیة الجمع. وض���ع الكیس في براد أو في الثلج إلبقائھ 

باردًا وأنت في طریقك إلى المختبر.

بِمن تتصل إذا كانت لدیك أسئلة أو استفسارات

إذا فاتك أن تجمع عینة من العینات، الرجاء االتصال بـ: 
._________________________________________
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