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INSTRUCȚII PENTRU RECOLTAREA URINEI DE 24 DE ORE ÎN CONTENITOR ACIDIFIAT
Lista dozelor de efectuat pentru urinele acidifiate:
Acid homovanilic – acid oxalic – acid 5-hidroxiindolacetic – acid vanilmandelic – metanefrine
A se începe recoltarea de dimineață (de exemplu la ora 7:00), pacientul urinează și nu reține această primă
urină, apoi colectează toate emisiunile de urină din acea zi, până la aceiași oră (la care a început), din ziua
următoare. În timpul recoltării a se evita expunerea recipientului la lumină și temperaturi mai mari de 10⁰ C.
ATENȚIE! Pentru dozele de acid 5-hidroxiindolacetic, acid vanilmandelic si metanefrine, cu 48 de ore
înainte, nu se pot consuma următoarele alimente: banane, vanilie, ciocolată, cafea, ceai, ananas, kiwi, nuci.
A se urina într-un pahar de hârtie și apoi a se vărsa în recipient. Sub nicio forma a NU se transfera direct în
recipient.
ATENȚIE RECIPIENTUL CONȚINE ACID CLORHIDRIC 6N
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

Avertismente
Indicații de pericol: H 290-314-335
Acidul clorhidric este coroziv, dacă intră în contact cu pielea, poate provoca arsuri; dacă este inhalat poate
provoca iritații ale căilor respiratorii; în contactul cu ochii poate provoca leziuni oculare grave.
Măsuri de prim ajutor
Contactul cu pielea: îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați cu apă zona corpului care a intrat în contact cu acidul;
Contactul cu ochii: clătiți cu apă din abundanță ținând ochii deschiși, apoi protejați cu un șervețel curat;
Ingestia: clătiți gura cu apă, fără a o înghiți, nu vă provocați voma, îndreptați-vă cât mai repede către un Medic/Centru de Intoxicare; a
se administra apă cu albuș de ou, NU bicarbonat;
Inhalare: Respirați într-un ambient bine aerisit;
NB: În caz de persistență sau agravare a simptomelor contactați medicul/centru de intoxicare.
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