24 órás vizeletgyűjtés VMA, HVA, 5-HIAA vizsgálathoz
A gyűjtés kezdetének napján a reggeli első vizeletet kérjük a WC-be üríteni.
Ettől kezdve másnap reggelig egy legalább 2,5 l űrtartalmú, sötétszínű, vagy alufóliázott edénybe a
vizeletet szíveskedjen összegyűjteni. A gyűjtés előtt 10 ml stabilizáló tartósító 0,1%-os sósavat kell
az edénybe tenni. a sósavat a Laboratóriumból (Kapás u. 22. I. emelet) tudja beszerezni.
Székelés előtt is ebbe az edénybe kérjük a vizeletet üríteni, hogy ne legyen veszteség.
Másnap reggel az első vizeletet is szíveskedjen az edénybe beleengedni, majd lemérni az egész napi
mennyiséget. Keverje össze és ebből 1 dl-t hozzon vizsgálatra. A mért mennyiséget jegyezze fel
pontosan.
Keverje össze a gyűjtött mennyiséget, és ebből csak 1dl-t hozzon vizsgálatra sötét üvegben, mert a
mintát sötét üvegben kell tárolni.
24 órás vizeletgyűjtés módja
A gyűjtés kezdetének napján a reggeli első vizeletet kérjük a WC-be üríteni.
Ettől kezdve másnap reggelig egy legalább 2,5 l űrtartalmú edénybe szíveskedjen a vizeletet
összegyűjteni.
Székelés előtt is ebbe az edénybe ürítse vizeletét, hogy ne legyen veszteség.
Másnap reggel az első vizeletét is engedje bele az edénybe, majd mérje le az egész napi
mennyiséget. Keverje össze és ebből 1 dl-t hozzon vizsgálatra, a mért mennyiséget kérjük jegyezze
fel pontosan.
Előkészítés C13-Urea kilégzési teszt vizsgálatra
A vizsgálatra kérjük jöjjön ÉHGYOMORral. Kérjük ne egyen, ne dohányozzon, ne rágózzon! Csak
szénsavmentes vizet fogyasszon.
Antibiotikum szedése után 6 hétig nem végezhető el a vizsgálat.
2 héten belül nem szedhető proton-pumpa-gátló gyógyszer.
1 nappal a vizsgálat előtt H2-receptor blokkolót, bevonó szereket, prokinetikumokat már nem
szedjen.
Kérjük hozzon magával 2 dl alma- vagy narancs levet!
A vizsgálat 30 percet vesz igénybe.
Előkészítés hasi ultrahang vizsgálathoz
A vizsgálat éhgyomorral, telt hólyaggal történik.
A vizsgálat előtt 6 órával nem szabad enni, azonban a szokásos gyógyszereit kérjük vegye be
vízzel! A vizsgálat előtt 2 órával kb. 4-5 dl csapvíz vagy szénsavmentes ásványvíz elfogyasztása
javasolt. Ugyancsak a vizsgálat előtt 2 órával ürítse ki a hólyagját, ezt követően a vizsgálatig tartsa
vissza a vizeletét.
Előző vizsgálati eredményét kérjük hozza magával!
Akár délelőtt, akár délután érkezik hasi UH vizsgálatra, javasoljuk gázcsökkentő készítmény
bevételét, mert a vizsgálatok értékelhetőségét sokszor a bélgázok nehezítik.
Gázcsökkentő készítmény recept nélkül kapható a gyógyszertárban. Kérje gyógyszerész javaslatát!

Betegtájékoztató vércukor terhelés elvégzéséhez:
1./ A vizsgálathoz 75 g cukor bevitele szükséges, amelyet gyógyszertárban lehet beszerezni.
A cukor feloldása és bevétele a Laboratóriumban történik.
2./ A vizsgálatot éhomi állapotban kell elvégezni, a Laboratóriumban történő vérvételt
megelőzően 12 órával már nem szabad enni; folyadékbevitel (víz fogyasztása) lehetséges és
szükséges a megfelelő keringés biztosításához.
3./ A vizsgálatot megelőző 3 napban kerülni kell a túlzott szénhidrát bevitelt, a megerőltető fizikai
aktivitást.
4./ A terhelés teljes időtartama alatt a Laboratóriumban kell tartózkodni, enni, dohányozni nem
szabad.
Előkészítés röntgen vizsgálatra
A vizsgálatra érkezés előtt még otthonában kérjük vegyen ki minden testékszert – amennyiben ez
megoldható-, mivel jelenlétük zavarhatja a vizsgálat menetét vagy a lelet értékelését.
Szemfenék vizsgálat előkészítés
Ha szemfenék vizsgálatra kap beutalót kérjük szíveskedjen időpontot kérni.
Gépjármű nélkül, vagy kísérővel érkezzen!
A vizsgálat kb. 30 percig tart, melynek során nagy valószínűséggel pupilla tágító cseppet kap. Ez
látását homályossá teheti, mely állapot több óráig fennállhat. Ebben nagy egyéni eltérés lehetséges.
A fentiekre való tekintettel javasoljuk, hogy munkavégzés után jelentkezzen erre a vizsgálatra.
Torok, orr, fülváladék levétele
Tájékoztatjuk, hogy ezen vizsgálatok elvégzésére hétfőn és szerdán reggel 8 és 9 óra között van
lehetőség a fül-orr-gégészeti osztályon.
Torokváladék levételére kérjük, hogy éhgyomorra, fogmosás nélkül jelentkezzen.
Reggeli gyógyszereit vegye be!

