INSTRUÇOES DE COLETA
COLETA DE URINA DE 12 HORAS
Período Diurno:
1. Retirar frascos no laboratório
2. Para mulheres, preferencialmente, não colher durante período menstrual.
3. Ao acordar (por exemplo: às 07:00 h), o cliente deverá levantar e desprezar toda a
urina contida na bexiga e marcar o horário.
4. A partir desse momento, durante as próximas 12 horas, toda vez que urinar, deve-se
recolher integralmente a urina de cada micção, colocando-a no mesmo frasco de
coleta. Este deve ser bem fechado e guardado em refrigerador entre as micções.
5. Se a quantidade de urina for maior do que o frasco comporta, use frascos adicionais
(quantos forem necessários), para conter todo o volume de 12 horas.
6. Após 12 horas (por exemplo: às 19:00 h), deve-se coletar toda a urina contida na
bexiga e encerrar a coleta.
7. Durante as 12 horas de coleta, a ingestão de líquidos deve ser o habitual.
8. Todo o volume urinário coletado nas 12 horas deverá ser encaminhado ao
laboratório logo após ser retirado do refrigerador.
IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e
horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.
Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000
www.pasteur.com.br
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Período Noturno:
1. Retirar frascos no laboratório
2. Para mulheres, preferencialmente, não colher durante período menstrual.
3. Para a coleta de urina de 12 horas noturnas, o cliente deve marcar o horário (por
exemplo: às 19:00 h) e desprezar toda a urina contida na bexiga.
4. A partir desse momento, durante as próximas 12 horas, toda vez que urinar, devese recolher integralmente a urina de cada micção, colocando-a no mesmo frasco
de coleta. Este deve ser bem fechado e guardado em refrigerador entre as
micções.
5. Se a quantidade de urina for maior do que o frasco comporta, use frascos
adicionais (quantos forem necessários), para conter todo o volume de 12 horas.
6. No dia seguinte ao término das 12 horas (por exemplo: às 07:00h), deve-se coletar
toda a urina contida na bexiga e encerrar a coleta.
7. Durante as 12 horas de coleta, a ingestão de líquidos deve ser o habitual.
8. Todo o volume urinário coletado nas 12 horas deverá ser encaminhado ao
laboratório logo após ser retirado do refrigerador.
IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e
horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.
Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000
www.pasteur.com.br
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