RQ 0823 - DEPURAÇÃO DE AMILASE
SORO E URINA (DEPAMIL)

COLE AQUI ETIQUETA DB

TODOS OS DADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS
Instruções de prepraro:
Jejum: para todas as idades jejum mínimo necessário de 3 horas para coleta do soro.
Este exame é realizado em amostra de soro e de urina isolada, ou coletada em período de 12 ou 24 horas, a critério médico.

Instruções de coleta
Soro: Realizar coleta u�lizando material e meio de coleta adequados. Após retração completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar
corretamente.
Urina:
-Amostra isolada: Paciente deverá reter a urina por pelo menos 2 horas.
-Urina de 12 h: Coletar a urina de 12 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 12 horas. Armazenar
tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Informar no formulário a data e hora de início e data e hora do término da coleta.
- Urina de 24h: Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas. Armazenar
tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Informar no formulário a data e hora de início e data e hora do término da coleta.
Enviar : 8 mL em 2 tubos plás�co estéreis com 4 mL cada.
*** Para mulheres, o ideal é não fazer o exame na ocasião da menstruação.
*** Ausência do envio de uma das amostras acarretará no cancelamento do exame
Paciente: _______________________________________________________________________________________________________________
Nº do pedido: ___________________________________________________________________________________________________________
Peso: _______ Kg
Altura: ________
Volume da diurese: ________mL
Data do ínicio da coleta: ______/______/_______
Data do ﬁnal da coleta: ______/_______/_______

Horário de ínicio da coleta da urina: _______:______
Horário do ﬁnal da coleta de urina: ________:______
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