
 

 

UriPep - Determinarea de peptide din gluten și cazeină în urină 
Instrucțiuni de recoltare și transport 
 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de recoltare și să vă asigurați că ați 
respectat fiecare pas. 

Kitul de recoltare conține: 

1 x Vacutainer Monovette cu vârf; 
1 x Tub de transport 
1 x Formular de recoltare 
1 x Instrucțiuni de recoltare 

Înainte de recoltare 

• Nu faceți schimbări de dietă. Mâncați normal cu 2-3 săptămâni înainte de testare. 

• Pentru adulți, limitați consumul de apă la maxim 3 pahare de 230 ml cu 24 de  ore 
înainte de recoltare. Nu mai consumați apă după ora 20.00, în seara de dinaintea 
recoltării. 

• Trebuie recoltată prima urină de dimineată 

• Nu recoltați urină în timpul menstruației 
 

Recoltarea probei 

1. Pregătiți echipamentul înainte de 
recoltare 

 

 

 

 

 

 

 

2. Umpleți un recipient steril cu prima urină 
de dimineață. (acesta nu este inclus în 
kit) 

 

 

 

 

 

Vârful pipetei 

Vacutainer Monovette 

 

ATENȚIE: vacutainerul 
Monovette conține o 
pulbere albă în partea 
de sus. 

Vă rugăm să nu îl 
deschideți. Pulberea 
este necesară pentru 
efectuarea analizei. 

 



 

3. Introduceți vârful vacutainerului 
Monovette în recipientul cu urină și 
umpleți tubul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Îndepărtați vârful și aruncați-l. Puneți 
capacul vacutainerului. 

 

5. Amestecați bine urina, prin 5-10 mișcări 
circulare. 
 
 

 

Preluarea probei 

Puneți vacutainerul în tubul de transport.  

Puneți tubul de transport împreună cu formularul de recoltare în cutia de transport a kitului 
de recoltare. 

Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de urină ambalată conform 
instrucțiunilor de mai sus, trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă. 

Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de mai 
sus. Sunați luni, marți sau miercuri, de preferință în intervalul orar 08.00 – 10.00 dimineața, 
la numerele de telefon 0721 291 108 sau 0735 303 001 pentru a programa trimiterea unui 
curier care să ridice coletul de la dvs. de acasă. 

Din motive logistice, ridicarea probelor se face NUMAI în zilele de luni, marți și miercuri, 
iar solicitarea curierului poate fi făcută numai înainte de ora 10:00 dimineața. 

Veți primi pe e-mail AWB-ul expedierii. 

Printați AWB-ul expedierii. Lipiți AWB-ul pe cutie astfel încât să nu acoperiți eticheta 
UN3373. 

Tubul trebuie 

umplut cu urină 

imediat, în maxim 5 

minute de la 

recoltarea urinei, în 

caz contrar 

rezultatul testului 

va fi invalid. 


