Instruções para colheita,
filtragem e envio da amostra

Conteúdo do kit de filtragem de urina do UROMONITOR®
3 filtros
1 seringa 10 mL
1 saco de plástico de fecho hermético
1 autocolante com o logótipo do UROMONITOR®
1 caixa de cartão
1 etiqueta expresso da DHL
2 tampas para filtros

Colheita da amostra & processamento
1. COLHEITA
1.1 Colha a urina para um frasco de colheita.
(Não fornecido no Kit UROMONITOR®)

Proceda de imediato com a filtragem da amostra ou guarde o frasco a 4ºC até ao momento de
filtragem (por um período máximo de 4 horas) de modo a preservar a qualidade da amostra e evitar
contaminações.

2. FILTRAGEM
2.1. Recolha uma amostras de 10 mL de urina do frasco de colheita usando a seringa (Figura 2.1).
2.2. Enrosque um filtro na extremidade da seringa (Figura 2.2)
2.3. Empurre o embolo da seringa, de forma a fazer passar todo o volume de urina através do filtro
para um contentor de descarte (Figura 2.3).
2.4. Desenrosque o filtro e repita os passos 2.1 a 2.3 até esgotar a urina ou os filtros fornecidos.

IMPORTANTE:
Independentemente do volume de urina colhido a filtragem deve ser feita sempre através de pelo menos 2 filtros.
Caso o filtro colapse e se interrompa o fluxo de urina, troque o filtro por um dos outros que tem disponível e prossiga com
a filtragem da amostra.
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3. ENVIO
3.1. Encaixe os filtros uns nos outros e tape as extremidades livres com as tampas fornecidas;
coloque os filtros no mesmo saco de plástico que recebeu com o kit de filtragem de urina do
UROMONITOR® (Figura 3.1) e proceda ao envio dos mesmos como explicado na secção de
“Instruções de envio”.

3.1

Instruções de envio
1. Coloque o saco de plástico contendo os filtros na caixa de cartão;
2. Sele a caixa com autocolante com o logótipo do UROMONITOR®;
3. Cole a etiqueta expresso da DHL firmemente na superfície do envelope de envio da DHL.
Certifique-se de que a etiqueta está totalmente visível numa das superfícies do envelope de
envio e que não cobre nenhum dos rebordos.
4. Contacte a DHL local para agendar a recolha da amostra. Um email de confirmação ser-lhe-á
enviado assim que o laboratório do UROMONITOR receber a amostra por parte da DHL.

Questões? Nós ajudamos.
FAQ: www.uromonitor.com
Pedidos e envio: info@uromonitor.com
Colheita da amostra e processamento: lab@uromonitor.com
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