Teste do pH da urina

Teste do pH da saliva

O pH da urina pode ser estimado em sua própria
casa, mostra o Dr. Michael Greger, usando algumas
folhas de repolho roxo. Você pode:
Ÿ Ferver algumas folhas até obter uma água de cor
roxa forte;
ou
Ÿ Para evitar o manuseio de líquido quente, bata no
liquidicador algumas folhas cruas de repolho
roxo com um pouco de água, retirando a polpa
com o auxílio de peneira.
O teste em si é bem simples: Você terá que derramar
esse líquido roxo no vaso sanitário, logo após ter
urinado. O Dr. Greger explica os possíveis
resultados:
·
Se o líquido permanecer roxo- sua urina está
ácida;
·
Se o líquido car rosa- sua urina está muito
ácida;
·
Se o líquido car azul- sua urina está neutra.
·
Se o líquido car azul claro- a urina está
levemente alcalina (e esse é o resultado ideal)
É isso! Espero que tenha gostado da dica e que que
“tudo azul”.
Márcia Lobo Vidotto

Pegue a tira de papel indicador e molhe com a
sua saliva, passando o papel sobre a língua.
Mesmo a saliva tendo um pH mais ácido (mais
baixo) que o pH do sangue, o pH da saliva reete
o pH, nos informando o que o corpo está
retendo. O pH da saliva é um indicador da saúde
dos uídos extracelulares e de suas reservas
minerais alcalinas.

Fonte: http://viverdeque.com.br/testando-o-seu-ph/

Teste do pH do aquário
É muito importante fazer o teste de pH no
aquarismo, pois o pH da água do aquário inuência
no metabolismo do peixe agindo diretamente na
saúde e na expectativa de vida do mesmo, fazendo
do pH um fator fundamental para o bom
funcionamento do seu aquário.
Você pode fazer o teste da água do seu aquário,
utilizando o indicador ácido e base de repolho roxo,
é barato,pode ser produzido em quantidade grande
e ser armazenado (desde que que livre de
contaminações), resolve o problema principalmente
em emergências, e substitui os testes de loja em
casos de NÃO haver necessidade de minuciosa
precisão numérica (sua precisão numérica apesar de
não ser grande é suciente em casos normais).
Pegar uma determinada quantidade de aguá do
aquário mais o menos 100 ml (meio copo desses de
vidro em que vem requeijão) e acrescentar o extrato
de repolho roxo mais o menos uma xícara de café
dessas pequenas e observar a cor resultante de
acordo com a tabela de repolho roxo.
http://aquariosemtrabalho.blogspot.com.br/2012/11/saiba-como-fazer-umteste-de-ph-caseiro.html

Um pH salivar de 6,4 a 6,8 é considerado um pH
ótimo para a saliva. Caso o pH da saliva esteja
abaixo de 6,4 é um indicador de insuciência de
reservas alcalinas.
Após uma refeição o pH da saliva tende a
aumentar para 7,5 ou até mais. Caso o pH de sua
saliva permaneça entre 6,4 e 7,5 o dia todo, é um
bom sinal de que o corpo está trabalhando
dentro de uma faixa saudável.

http://www.telomero.com.br/secao/nutrigenetica/bioquimicasangue/845/medindo-o-ph-do-sangue

Fazendo papel para medir pH caseiro
com repolho roxo
Preparando o extrato de repolho roxo:
Pegar umas folhas de repolho roxo (50g) acrescentar
água fervente (500ml) e bater no liquidicador, até agua
car totalmente roxa.
Acrescentar cerca de 50ml de álcool isopropílico à
sua solução indicadora, isso protegerá a solução de
proliferação bacteriana. O álcool pode começar a
mudar a cor da solução. Se isso acontecer, acrescente
vinagre até que a solução volte ao roxo escuro.
Despeje a solução em uma panela ou tigela. Você
deve usar um recipiente com uma abertura larga o
bastante para mergulhar o papel.
Mergulhe o papel na solução indicadora e empurre-o
até o nal. É preciso cobrir todos os cantos e bordas
do papel. Usar luvas para este Passo é uma boa ideia.
Deixe o papel secar ao vento sobre uma toalha.
Encontre um local livre de vapores ácidos ou básicos e
deixe o papel secar completamente antes de prosseguir.
O ideal é deixá-lo secar durante a noite.
Corte o papel em tiras, em geral, o comprimento e a
largura do seu dedo indicador são medidas adequadas.
Assim, será possível mergulhar a tira em uma amostra
sem colocar os dedos nela.
Guarde as tiras em um local fresco e seco.
#dica: Use papel artístico sem ácido.
http://pt.wikihow.com/Fazer-Papeis-Medidores-de-pH-Caseiros

