Laboratorium

Urineonderzoek

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Uw urine moet onderzocht worden. Hiervoor moet u uw urine opvangen.
Het hangt van het onderzoek af welke soort urine u moet opvangen. In deze
folder leest u hierover meer.

Opvangen urine

Een urinepotje kunt u bij het afnamelaboratorium ophalen.
Locatie Emmeloord
• Kamer 42
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07:30 - 16:30 uur.
• Telefoonnummer: 0515 - 48 89 19.
Locatie Sneek
• Route 37
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07:30 - 17:00 uur;
			
zaterdag van 10:00 - 12:00 uur.
• Telefoonnummer: 0515 - 48 81 10.
Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, kunt u het beste de
‘midstroomurine’ opvangen.
1. Laat het eerste deel van de urine in het toilet lopen.
2. Vang daarna de urine op in het urinepotje (minimaal 30 milliliter).
3. Vang het laatste deel van de urine niet op, maar laat dat in de wc lopen.
4. Sluit het potje goed af om morsen te voorkomen.
5. Vermeld op het etiket van het potje uw naam, geboortedatum en
het tijdstip van opvangen.

Inleveren urine

Voor een betrouwbaar onderzoek moet u het potje zo snel mogelijk
inleveren bij het afnamelaboratorium, bij voorkeur binnen 1 uur.
Als u een aanvraagformulier hebt gekregen, moet u dit meenemen.

Ochtendurine

Vang de urine direct na het opstaan op, zoals beschreven bij ‘opvangen urine’.

Gewassen urine

Voordat u de urine gaat opvangen, moet u eerst uw handen en
geslachtsdelen wassen. Spoel alle zeepresten goed weg en vang de urine dan
op zoals beschreven bij ‘opvangen urine’.

24-uurs urine

Als u 24-uurs urine moet verzamelen, verwijzen wij u naar onze folder
“Verzamelen van 24-uurs urine” voor de juiste instructies.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u contact opnemen met
het afnamelaboratorium.
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