INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE ORINA - HOMBRE
•

Al levantarse por la mañana, antes de orinar, lávese las manos.

•

Prepare el kit de orina. Ábralo y saque el bote, los 2 tubos y los 2 tapones. No los toque
por la parte de dentro.

•

Lávese los genitales con agua y jabón retirando el prepucio. Enjuáguese bien con
abundante agua para eliminar completamente el jabón.

•

Orine eliminando la primera parte de la micción (20-25 ml) en la taza del váter y recoja
la orina sujetando el bote.

•

Vierta la orina del bote en los 2 tubos hasta la raya superior, no más.

•

Tape bien los tubos apretando los tapones a fondo.

•

Lleve la orina al centro de extracciones.

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE ORINA - MUJER
•

Al levantarse por la mañana, antes de orinar, lávese las manos.

•

Prepare el kit de orina. Ábralo y saque el bote, los 2 tubos y los 2 tapones. No los toque
por la parte de dentro.

•

Lávese los genitales con agua y jabón, pasando de delante a atrás. Lo hará un total de
4 veces. Enjuáguese bien con abundante agua para eliminar completamente el jabón.

•

Orine eliminando la primera parte de la micción (20-25 ml) en la taza del váter y recoja
la orina sujetando el bote.

•

Vierta la orina del bote en los 2 tubos hasta la raya superior, no más.

•

Tape bien los tubos apretando los tapones a fondo.

•

Lleve la orina al centro de extracciones.
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INSTRUCCIONS PER A LA RECOLLIDA D’ORINA - HOME
•

En aixecar-se al matí, abans d'orinar, renti’s les mans.

•

Prepari el kit d'orina. Obri'l i tregui el pot, els 2 tubs i els 2 taps. No els toqui per la part
de dins.

•

Renti's els genitals amb aigua i sabó retirant el prepuci. Esbandeixi's bé amb força aigua
per eliminar completament el sabó.

•

Orini eliminant la primera part de la micció (20-25 ml) en la tassa del vàter i subjectant el
pot reculli l'orina.

•

Aboqui l'orina del pot als 2 tubs fins a la ratlla de més a munt, no més.

•

Tapi bé els tubs estrenyent els taps ben a fons.

•

Porti l’orina al centre d’extraccions.

INSTRUCCIONS PER A LA RECOLLIDA D’ORINA - DONA
•

En llevar-se al matí, abans d'orinar, renti’s les mans.

•

Prepari el kit d'orina. Obri'l i tregui el pot, els 2 tubs i els 2 taps. No els toqui per la part
de dins.

•

Renti’s els genitals amb aigua i sabó passant del davant cap enrere. Ho farà 4 cops.
Esbandeixi's amb abundant aigua per eliminar completament el sabó.

•

Orini llençant la primera part de la micció (20-25 ml) a la tassa del vàter i subjectant el
pot reculli l'orina.

•

Aboqui l'orina del pot als 2 tubs fins a la ratlla de més a munt, no més.

•

Tapi bé els tubs estrenyent els taps a fons.

•

Porti l’orina al centre d’extraccions.
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