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Patientinformation

Urinsamling (24 timmar) med tillsats av saltsyra
För vissa urinanalyser krävs tillsats av saltsyra i samlingskärlet.
Syran hälls i samlingskärlet direkt efter att den första urinportionen samlats.
Gör så här
1. Kontrollera att samlingskärlet är märkt med ditt namn och personnummer samt
varningsetikett för saltsyra. För mer information om saltsyran se nästa sida.
2. Skriv ditt namn och personnummer längst ned på denna blankett.
3. Börja med att kissa i toaletten, denna urin sparas inte. Anteckna klockslag och datum
för toalettbesöket på denna blankett.
4. Nästa gång du behöver gå på toaletten kissar du i en engångsbehållare och häller i
samlingskärlet. Tillsätt saltsyran. Kissa följande gånger i en engångsbehållare och häll
över i samlingskärlet. Kissa aldrig direkt i samlingskärlet. Fortsätt så under hela
uppsamlingstiden. Om du av misstag skulle råka gå på toaletten utan att samla måste
urinsamlingen göras om från början. Kontakta i så fall din vårdgivare.
5. Förvara urinen svalt under samlingstiden.
6. Avsluta med att kissa en sista gång 24 timmar efter det klockslag du startade, denna
urin sparas i samlingskärlet. Anteckna klockslag och datum för toalettbesöket på denna
blankett.
7. Lämna in samlingskärlet med urin tillsammans med denna blankett och eventuell remiss
till din vårdgivare, helst samma dag som urinsamlingen är klar.
Datum och klockslag
Urinsamlingen påbörjades klockan:

den

/

år

Urinsamlingen avslutades klockan:

den

/

år

Namn och personnummer
Namn:
Personnummer:
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Information om saltsyran vid urinsamling (24 timmar) med tillsats av saltsyra
OBS! Samlingskärlet innehåller frätande saltsyra (HCl) 6 mol/L

Gör så här om du råkar få kontakt med innehållet:
 På huden
Ta av nedstänkta kläder.
Skölj huden med mycket vatten.
Om symptomen kvarstår, kontakta läkare.
 I ögonen
Skölj genast med vatten i minst 5 minuter.
Håll ögonen vidöppna.
Kontakta läkare.
 I munnen
Drick stora mängder vatten.
Framkalla ej kräkning, då finns risk för allvarliga skador.
Kontakta läkare.
Ta med och visa denna information vid kontakt med sjukvården

 Vid stänk eller spill på annan yta
Undvik att få direkt kontakt med syran.
Samla upp spill med absorberande medel (t.ex. toalettpapper).
Spola ner pappret i toalettstolen eller skölj pappret med mycket vatten innan det kastas.
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