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 ساعته: 42دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار 

 اورهتست : 
 روز 4   ←درجه  42تا  42بدون مواد نگهدارنده ــــــــ پايداري در دماي 

 روز 7    ←درجه      8تا  2دماي                                                  

 ماه 1   ←درجه        42ي منها                                                 

  اوريک اسيدتست : 
 روز 2 ←درجه  42تا   42بدون مواد نگهدارنده ــــــــ پايداري در دماي 

 كراتينينتست : 
 روز 4 ←درجه   42 – 42بدون مواد نگهدارنده ــــــــ پايداري در دماي 

 روز 6 ←جه      در 8 – 2دماي                                                  

 ماه 6 ←درجه         42منهاي                                                  

 منيزيم تست : 
 روز 7 ←درجه      8 – 2بدون مواد نگهدارنده ــــــــ پايداري در دماي 

 روز 7  ←درجه  42 – 42دماي                                                  

 سال 1  ←درجه         42منهاي                                                  

 نمونه را بوسيله اسيد کلريدريک PHنمونه ادرار در ظرف هاي بدون فلز و بدون مواد نگهدارنده جمع آوري سپس  ٭) 

 (  برسانيد 2تا  3به حدود  

  كلسيمتست : 
 اضافه نموده و نمونه را  حرارت  دهيد تا کلسيم اگزاالت آن حل شود . غليظ ml12 Hclساعته  42به نمونه ادرار 

 نمونه هاي حاوي رسوب قبل از تست حتماً سانتريفوژ شود.

 فسفر تست : 
نمونه ادرار بايد در ظرف اسيد واش شده و عاري از دترجنت جمع آوري شود . اندازه گيري دقيق فسفات معدني موجود در 

صورت مي گيرد که تمامي فسفات رسوب کرده در نمونه به طور کامل به صورت محلول در آيد براي  ادرار تنها زماني

به ظرف  N6اسيد کلريدريک  ml42ساعته بايد با اضافه کردن  42جلوگيري از تشکيل رسوب فسفات در نمونه هاي 

هاي ديگر هم نياز است نياز به اسيدي جمع آوري نمونه  آنها را اسيدي نمود ه در مواردي که نمونه ادرار براي سنجش 

آن را اسيدي نموده و به  N 6اسيد کلريدريک ميکرو ليتر 122دن از نمونه را برداشته و با افزو ml 2شدن ندارد حدود 

 آرامي مخلوط نماييد .

نه ها به نمو N 6اسيد کلريدريک  ml 1در مورد نمونه هاي تصادفي )راندوم ( براي اسيدي  کردن اين نمونه ها حدود  ٭

 اضافه شوند .

 برسانيد (ml  42% را با آب مقطر به حجم 37اسيد کلريدريک  ml 12بايد  N 6اسيد کلريدريک  ml 42) براي تهيه 

 cc12، سيستين و هموسيتين و کورتيزول   بايد  VMA ،17 Ketoestroeid   ،5 HIAAبراي سيترات ، اگزاالت ،

 داسيد کلريدريک به ظرف جمع آوري اضافه شو


