
Formulário de Inscrição:

Nome do Paciente:

Rua:

CEP:

Cidade:

Telefone: Fax:

Data de Nascimento: Sexo: m f

Assinatura do Paciente:

Porfirinas - Urina

Clinica/Médico requerente:

Data:

por favor preencher caso o relatório é para ser enviado ao paciente (por favor complete em maiúsculas)

E-mail:

(por favor não esquecer)

Porfirinas, Total, Urina

Porfirinas - Teste de Urina

Materiais Testados: 5-7ml Urina

*** vire por favor ***

Estado: País:

TMI Trace Minerals International Laboratory
1711 Pearl Street; Suite 200
Boulder, CO 80302
USA

telefone: +1 (720) 325-2652
fax: +1 (720) 325-2653

service@tracemin.com
http://www.tracemin.com

good chemistry for better health

Enviar relatório para: Médico Paciente ambos os endereços (US$ 5.95 sobretaxas)

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha mudado, por favor preencha os campos na página 2.

Enviar relatório para: Correio E-mail Fax

Pagamento
via:

Transferência bancária realizada em: de $:

O pagamento foi realizado para o endereço: service@tracemin.com

Cartão de Crédito VISA Mastercard

É Necessário um Pré-Pagamento ou Cartão de Crédito, caso contrário as amostras serão retidas até que seja
recebido o pagamento.

Fatura para: Médico Paciente

Porfirinas, Quantitativo, Urina

Assinatura:válido até (MM/AA): 3 últimos dígitos do cartão:

Número do Cartão:
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Quantidade de Urina Coletada de 24 Horas: ml

http://www.tracemin.com


Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha
mudado, por favor preencha:

Carimbo da Clinica / do Médico

Endereço:

ou

Telefone:

Fax:

E-mail:

Instruções de Amostragem

É necessária amostra de urina de 24 horas. No Dia 1 - comece por esvaziar a bexiga no banheiro. Para as
próximas 24 Horas toda a Urina deve ser coletada em um recipiente de coleta de urina-24. Esta urina deve ser
mantida fria durante todo o período de coleta. termine a sua coleta de 24-horas na manhã do Dia 2 quando
acordar - essa será sua última coleta.
Delicadamente misture a urina no recipiente de coleta, invertendo o recipiente. Agora retire uma amostra de 5-7ml
de urina da urina coletada, a coloque no tubo fornecido e escreva seu nome no tubo de urina. Coloque o tubo de
urina no recipiente de proteção com a folha de informação do paciente e envie para TMI.

Este formulário pode também ser preenchido no computador, por favor visite:
http://www.tracemin.com/pt/formulario-de-inscricao/
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Barcode PorP 1 Barcode PorP 2 Barcode PorP 3

http://www.tracemin.com/pt/formulario-de-inscricao/
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