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UDHËZIMET PËR MBLEDHJEN E URINËS GJATË 24 ORËVE NË ENËN ME ACIDITET
Dozat që duhet përdorur MBI urinën me aciditet:
Acid homovanillik - acid oxalik - acid 5-hydroxyindolacetik - acid vanilmandelik - metanefrinë
Filloni mbledhjen e urinës në mëngjes, pasi të keni zbrazur fshikëzën e urinës në orën e zakonshme (për
shembull, në orën 7.00) dhe, që nga ai moment e në vazhdim, të grumbulloni të gjitha urinat, gjatë gjithë
ditës dhe gjatë gjithë natës, deri në të njëjtën orë të ditës së nesërme. Gjatë mbledhjes shmangni
ekspozimin e enës që përmban urinën ndaj dritës dhe ndaj temperaturave me të larta se 10 ° C.
Kujdes: Për dozat e acidit 5-hidroksi-indolacetik, vanilmandelik dhe metanefrinës, duke filluar nga 48 orë
para mbledhjes së urinës dhe për tërë kohëzgjatjen e mbledhjes së saj, është e nevojshme të ndiqni një
dietë gjatë së cilës nuk mund të hani banane, vanilje, çokollatë, kafe, çaj, ananas, kivi, arra.
Në fillim urinoni në një gotë letre dhe pastaj përmbajtjen kalojeni në enë, absolutisht MOS urinoni
drejtpërdrejt në enë.
KUJDES: ENA PËRMBAN ACID KLORHIDRIK 6N
MBAJENI NË VENDE JASHTË RREZIKUT PËR FËMIJËT

Paralajmërimet
Sinjalet e rrezikut: H 290-314-335
Acidi klorhidrik është gërryes dhe, nëse e mbani në kontakt me lëkurën, shkakton djegie; nëse e thithni ai
shkakton acarim në rrugët e frymëmarrjes; nëse e vini në kontakt me sytë ai shkakton dëmtimin serioz të
syve.
Masat e ndihmës së parë
Kontakti me lëkurën: hiqni menjëherë veshjet e kontaminuara dhe lani me ujë të bollshëm zonat e trupit që kanë rënë në kontakt;
Kontakti me sytë: lani me ujë të bollshëm qepallat e hapura të syve; pastaj mbroni sytë me një shami të pastër;
Gëlltitje: shpëlajeni gojën me ujë por pa e gëlltitur, mos provokoni të vjella dhe drejtojuni menjëherë Mjekut ose Qendrës kundër
Helmeve; përdorni ujë të përzier me të bardhë veze, JO sodë buke;
Thithja: merrni frymë në një mjedis të ajrosur.
KUJDES: në rast të vazhdimit ose të keqësimit të simptomave kontaktoni menjëherë Mjekun ose Qendrën kundër Helmeve.
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