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ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਕੈਟੇਕੋਲੈਮਾਈਨਸ, ਮੈਟਾਨੈਫਰੀਨਸ, VMA, HVA, and 5HIAA ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਹਹਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 

 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹਦੱਤੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਹਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਿਹਹਲਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੱੁਛੋ ਹਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਹਫਤਾ ਿਹਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਕੈਟੇਕੋਲੇਮਾਈਨਸ (ਐਿੀਨੈਫਰੀਨ, ਨੋਰਐਿੀਨੈਫਰੀਨ, ਡੋਿਾਮੀਨ) 
ਮੈਟਾਨੈਫਰੀਨਸ (ਮੈਟਾਨੈਫਰੀਨ  ਅਤੇ ਨੋਰਮੈਟਾਨੈਫਰੀਨ), VMA ਅਤ/ੇਜਾਂ HVA: 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 72 ਘੂੰ ਟੇ ਪਹਹਲਾਂ ਅਤੇ 24 ਘੂੰ ਹਟਆਂ ਦੇ ਹਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਰਹਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਹਦੱਹਤਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: 

 ਚਾਹ, ਕਾੱਫੀ, ਐਨਰਜੀ ਹ੍ਰੂੰ ਕਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੂੰਬਾਕ  
 ਹਜਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ  

 L-dopa, MAO ਇਨਹਹਹਬਟਰਸ, TCAs, ਨੱਕ ਦਾ ਜਿਾਓ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਜਾਂ ਐਟਂੀਹਹਸਟਾਹਿਨਸ ਹਜਸ ਹਵਚ ਹਸਊ੍ੋਐਫੀ੍ਹਰਨ, ਨਾੱਨ-
ਸਲੈਕਹਟਵ ਅਲਫਾ ਬਲੌਕਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆ ਂਜੋ ਕੈਟੇਕੋਲੇਿਾਈਨਸ ਜਾਂ ਿੈਟਾਬੋਹਲਜ਼ਿ ਹਵਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਭੋਜਨ: 

 ਕੇਲੇ 

 ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ ਸ 

 ਹਗਰੀਆ ਂ

 ਟਿਾਟਰ 

 ਆਲ  
 ਫਲੀਆ ਂ

 ਸਖਤ ਪਨੀਰ 

 

3 ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬੂੰ ਧੀ ਬੂੰ ਦਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਰਹਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੂੰ ਹਟਆਂ ਲਈ “ਤਹਹਸ਼ੁਦਾ ਸਿੇਂ ‘ਤ ੇਹਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ” ਿੁਤਾਬਕ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹਵਚ ਹਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ। 

ਨੋਟ: ਸਾਧਾਰਨ ਐਟਂੀਹਾਈਪਰਟੈਂਹਸਵ (੍ਾਈਯ ਹਰਹਟਕਸ, ACE ਇਨਹਹਹਬਟਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਿ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕਰਸ, ਐਲਫਾ/ਬੀਟਾ ਬਲੌਕਰਸ) ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਹਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਿਾਤਰ ਦਖਲ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

5-HIAA ਟੈਸਹਟੂੰ ਗ: 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 72 ਘੂੰ ਟੇ ਪਹਹਲਾਂ ਅਤੇ 24 ਘੂੰ ਹਟਆਂ ਦੇ ਹਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਰਹਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਹਲਹਖਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: 

ਭੋਜਨ: 

 

 ਐਵੋਕੈ੍ੋਸ  ਖਰਬ ਜ ੇ(ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦ)ੇ 

 ਕੇਲੇ  ਹਗਰੀਆ ਂ(ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ)ਂ 

 ਖਜ ਰਾਂ  ਅਨਾਨਾਸ 

 ਹਚੱਟੇ ਬੈਂਗਣ  ਬੇਰ 

 ਚਕੋਤਰਾ  ਟਿਾਟਰ 

 ਕੀਵੀ ਫਲ  
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ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਮੈਂਟਸ: 

 

 ਸੈਲੀਹਸਲੇਟ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਐਸਪਹਰਨ) 

 ਐਸੀਟਾਹਿਨੋਫੇਨ 

 L-dopa 

 ਗੋਆਏਫੈਨਹਸਨ ਵਾਲੀ ਖੂੰ ਘ ਦੀ ਦਵਾਈ 

 ਹਰਬਲ ੳਪਾਅ 

 ਸੈਰੋਟੋਹਨਨ, ਟਹਰਪਟੀਫੈਨ ਜਾਂ 5-HTP ਲਈ ਸਪਲੀਿੈਂਟਸ 

 

3 ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬੂੰ ਧੀ ਬੂੰ ਦਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਰਹਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੂੰ ਹਟਆਂ ਲਈ “ਤਹਹਸ਼ੁਦਾ ਸਿੇਂ ‘ਤ ੇਹਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ” ਿੁਤਾਬਕ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹਵਚ ਹਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ। 
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