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Badania w dobowej zbiórce moczu wymagaj  ące   stabilizatora 6 N HCL

• 17- hydroksykortykosteroidy 
• Kwas homowanilinowy
• 17-ketosteroidy
• Metanefryna
• Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, 

dopamina)
• Metoksykatecholaminy
• Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, 

dopamina) metodą ELISA
• Noradrenalina
• Kwas 5-hydroksyindolooctowy
• Normetanefryna

• Kwas wanilinomigdałowy
• Fosfor nieorganiczny
• Magnez
• Adrenalina
• Wapń
• Dopamina
• Kwas homogentyzynowy
• Szczawiany
• Serotonina

Przygotowanie i postępowanie:
Do  wykonania badania niezbędny jest specjalnie przeznaczony do tego pojemnik o pojemności 2-3
litrów, szczelnie zamykany z podziałką, (w celu łatwiejszego określenia całkowitej objętości zebranego
moczu).  Bezpośrednio przed rozpoczęciem dobowej zbiórki moczu, należy wlać do pojemnika jedną
porcję stabilizatora 6 N HCL.  Dobową zbiórkę rozpoczyna się rano po odrzucenia pierwszej porcji
oddanego moczu. Od tej godziny (np. 7  rano), przez 24 godziny (np. do 7 rano następnego dnia)
zbieramy cały oddawany mocz do przygotowanego pojemnika.  Po przekroczeniu objętości jednego
litra moczu, do pojemnika ostrożnie, unikając rozprysku wlewamy kolejną porcję stabilizatora 6 N
HCL.  Pojemnik z moczem przechowujemy  w chłodnym i  zacienionym miejscu,  z  dala od dzieci  i
zwierząt.  Dobowa zbiórka moczu kończy się oddaniem do pojemnika pierwszego porannego moczu
dnia następnego.
Po zakończeniu zbiórki mocz należy  dokładnie wymieszać (!), zmierzyć jego objętość i odlać do
kubeczka przeznaczonego na badanie moczu około 60-80 ml moczu (3/4 kubeczka). Kubeczek opisać
czytelnie: dobowa zbiórka moczu, imię i nazwisko, godzina rozpoczęcia i zakończenia dobowej zbiórki
oraz objętość całego  zebranego w ciągu doby moczu. Prawidłowo opisany pojemnik na mocz należy
dostarczyć jak najszybciej do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

UWAGA :
Zbiórkę należy prowadzić dokładnie w ciągu 24 godzin, jeżeli z jakiejś przyczyny choć jedna z porcji
moczu nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie będzie
niedokładne. W takiej sytuacji, zbiórkę należy przeprowadzić od początku w innym dniu. Nie zaleca
się wykonywania badań w dobowej zbiórce moczu 2 do 3 dni przed lub po ani w trakcie menstruacji.
Conajmniej  jeden  dzień  przed  planowanym  rozpoczęciem  dobowej  zbiórki  moczu  zaleca  się
zachowanie absencji płciowej.
W  przypadku  jakichkolwiek  problemów,  ze  zmierzeniem objętości  należy  całość  dobowej  zbiórki
moczu dostarczyć do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Biochemii Kliniczej 
tel 33 8 721215



Stabilizator 6 N HCL – bezpieczeństwo:  
                                

➔ Działa drażniąco na skórę
➔ Działa drażniąco na oczy
➔ Może powodować podrażnienie dróg 

oddechowych, 
➔ Może powodować korozję metali

Podczas stosowania 6 N HCl wskazane jest używanie rękawiczek ochronnych

Postępowanie w przypadku kontaktu z stabilizatorem 6 N HCL:

Kontakt z okiem: Bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. Przepłukać oczy dużą ilością 
wody przy szeroko odchylonej powiece przez min. 15 min, unikając silnego strumienia wody (ryzyko 
mechanicznego uszkodzenia rogówki). Usunąć szkła kontaktowe, jeśli to możliwe. Założyć jałowy 
opatrunek.

Kontakt przez drogi oddechowe: Bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wezwać pogotowie. 
Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli istnieje podejrzenie, że opary są wciąż obecne w 
pomieszczeniu, osoba ratująca powinna założyć właściwą maskę lub aparat oddechowy izolacyjny. 
Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, oddycha nieregularnie lub oddychanie ustało, należy wykonać
sztuczne oddychanie lub podawać tlen. W przypadku utraty przytomności, poszkodowanego ułożyć w 
pozycji bezpiecznej ustalonej.

Kontakt przez przewód pokarmowy: Bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wynieść 
narażoną osobę na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. NIE wywoływać wymiotów. Jeśli osoba
poszkodowana jest przytomna, należy dokładnie wypłukać usta wodą. Nie podawać żadnych środków 
zobojętniających kwasy.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę przemyć dużą ilością chłodnej, bieżącej 
wody. W przypadku utrzymywania się niepokojących objawów, skonsultować się z lekarzem. 
Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem w detergencie i ciepłej wodzie.
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Badania w dobowej zbiórce moczu NIE wymagające stabilizatora 6NHCL: 

• Albumina
• Chlorki
• Aldosteron
• Białko
• Cystyna

• Cytryniany
• Kortyzol
• Glukoza
• Kreatynina
• Jod
• Kwas moczowy

• Potas, Sód
• Porfiryny
• Porfobilinogen
• Cykliczny 

adenozyno-3,5-monofosforan (AMP)

Przygotowanie i postępowanie:
Do  wykonania badania niezbędny jest specjalnie przeznaczony do tego pojemnik o pojemności 2-3
litrów, szczelnie zamykany z podziałką, (w celu łatwiejszego określenia całkowitej objętości zebranego
moczu). 
Dobową zbiórkę rozpoczyna się rano po odrzucenia pierwszej porcji oddanego moczu. Od tej godziny
(np. 7 rano), przez 24 godziny (np. do 7 rano następnego dnia) zbieramy cały oddawany mocz do
przygotowanego pojemnika.  Dobowa zbiórka moczu kończy się oddaniem do pojemnika pierwszego
porannego moczu dnia następnego.
Podczas  całej  dobowej  zbiórki  pojemnik  z  moczem  przechowujemy  w  chłodnym  i  zacienionym
miejscu.
Po zakończeniu dobowej zbiórki mocz należy  dokładnie wymieszać (!), zmierzyć jego objętość i
odlać  do  kubeczka  przeznaczonego  na  badanie  moczu,  około  60-80  ml  moczu  (3/4  kubeczka).
Kubeczek opisać czytelnie: dobowa zbiórka moczu, imię i nazwisko, godzina rozpoczęcia i zakończenia
dobowej zbiórki oraz objętość całego zebranego w ciągu doby moczu. Prawidłowo opisany pojemnik
na mocz należy dostarczyć jak najszybciej do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
UWAGA :
Zbiórkę należy prowadzić dokładnie w ciągu 24 godzin, jeżeli z jakiejś przyczyny choć jedna z porcji
moczu nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie będzie
niedokładne. W takiej sytuacji, zbiórkę należy przeprowadzić od początku w innym dniu. Nie zaleca
się wykonywania badań w dobowej zbiórce moczu 2 do 3 dni przed lub po ani w trakcie menstruacji.
Conajmniej  jeden  dzień  przed  planowanym  rozpoczęciem  dobowej  zbiórki  moczu  zaleca  się
zachowanie absencji płciowej.
W  przypadku  jakichkolwiek  problemów,  ze  zmierzeniem objętości  należy  całość  dobowej  zbiórki
moczu dostarczyć do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Biochemii Kliniczej 
tel 33 8 721215


