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Til selvtest
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Dansk

Til hurtig kvalitativ påvisning af leukocytter, blod, nitrit og protein i human urin.
Til selvtest, kun in vitro diagnostisk brug.
【RESUMÉ】
En urinvejsinfektion er den mest almindelige sygdom i urinvejene, som omfatter urinrøret, blæ ren, urinlederen og nyrerne. Både mæ nd, kvinder og børn kan opleve en
urininfektion. Det er oftest kvinder, der lider af urinvejsinfektioner, da det korte urinrør fremmer udbredelsen af bakterier. Æ ldre mæ nd påvirkes dog også, hvis de har en
forstørret prostata, som hindrer urinens gennemstrømning.
Hos raske mennesker, er urin steril (dvs. den indeholder ikke nogen mikroorganismer). En af de bedste måder at undgå infektion at tømme blæ ren helt med jæ vne
mellemrum. Generelt starter en infektion i urinrøret og kan så spredes til de øvre urinveje så langt som til nyrerne.
Symptomerne varierer betydeligt: en bræ ndende fornemmelse, når man tømmer blæ ren eller en stæ rk trang til at urinere.
Urinen kan også væ re uklar eller have en stæ rk lugt.
【FORHOLDSREGLER】
Læ s vejledningen omhyggeligt, før testen udføres.
• Kun til selvtest for in vitro diagnostisk brug.
• Opbevares tørt ved 2-30 °C (36-86 °F), undgå områder med overdreven fugtighed. Hvis folieemballagen er beskadiget eller har væ ret åbnet, må enheden ikke
bruges.
• Brug en ren beholder - ukontamineret af rengøringsvæ sker – til indsamling af din urin.
• Opbevares utilgæ ngeligt for børn.
• Må ikke anvendes efter udløbsdatoen eller hvis posen er beskadiget.
• Følg omhyggeligt den angivne tid.
• Brug kun testen én gang. Undlad at adskille og berøre reagensområderne på teststrimlen.
• Kun til udvortes brug.
• Den anvendte test skal kasseres efter lokale forskrifter.
• I tilfæ lde af vanskeligheder med farveidentifikation (f.eks. farveblindhed), skal du bede om hjæ lp til testaflæ sning.
【OPBEVARING OG STABILITET】
Opbevares emballeret ved stuetemperatur eller nedkølet (2-30 °C). Testen er stabil indtil udløbsdatoen påtrykt den forseglede pose. Testen skal forblive i den forseglede
pose indtil brug. MÅ IKKE FRYSES. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
【MEDFØLGENDE MATERIALER】
• Plastbæger
• Teststrimmel
• Farvekort
• Indlægsseddel
【PÅKRÆ VEDE MATERIALER, SOM IKKE MEDFØLGER】
•Tidtager eller et ur med sekundviser
•Prøvebeholdere
【PROCEDURE】
OBS: Det anbefales at tage en urinprøve tidligt om morgenen, da urinen er mest koncentreret om morgenen. Den urin, der anvendes til testen, må ikke komme
i kontakt med vand fra toilettet eller et desinfektions- eller rengøringsmiddel.
Kun til kvinder: Prøven bør ikke udføres under eller i tre dage efter din menstruation. Urinprøven bør ikke væ re forurenet af vaginalvæ sker, da dette kan give et
vildledende resultat.
Tag ikke nogen vigtig medicinsk beslutning uden først at kontakte din læ ge.
URINOPSAMLING:
Opsaml en del af urinen i det medfølgende plastbæ ger eller brug et rent bæ ger uden rester af vaskemiddel.
Sørg for at fylde bæ geret med urin.
UDFØRELSE AF TESTEN:
1) Åbn folieposen og tag teststrimlen ud. Berør ikke testfelterne. Når du har åbnet posen, anbefales det at udføre testen straks.
2) Dyp teststrimlen i urinprøven.
OBS: Tryk på strimlen og sørg for, at alle fire testfelter er nedsæ nket i ca. 1-2 sekunder.
3) Fjern derefter teststrimlen og aftør eventuel overskydende urin mod beholderens kant eller med et absorberende materiale (f.e ks. et papirhåndklæ de) for at undgå
blanding af kemikalier fra tilstødende reagensområder.
4) Vent i 2 min. (aflæ s ikke resultater efter 3 minutter) Aflæ s resultatet separat for hver parameter, sammenlign farven med det medfølgende farvekort.
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【AFLÆ SNING AF RESULTATER】
Aflæ s resultatet separat for hver parameter, sammenlign farven med det medfølgende farvekort.
Farveæ ndringer på testpudens kanter eller farveæ ndringer efter mere end 3 minutter skal ignoreres.
NEGATIV
Testfeltet for LEUKOCYTTER forblev hvidligt
Testfeltet for BLOD forblev sennepsgult
Testfeltet for NITRIT forblev hvidt.
Testfeltet for PROTEIN forblev gulligt.
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POSITIVT RESULTAT FOR LEUKOCYTTER
Hvis farven på testfeltet er æ ndret til lilla, er der fundet leukocytter i din urin.

POSITIVT RESULTAT FOR BLOD
Hvis farven på testfeltet er æ ndret til grøn (eller der vises nogle grønne pletter på
baggrunden), er der fundet blod i din urin.

BLOD

NITRIT

POSITIVT RESULTAT FOR NITRIT
Hvis farven på testfeltet er æ ndret til lyserød, er der fundet nitritter i din urin.

POSITIVT RESULTAT FOR PROTEIN
Hvis farven på testfeltet er æ ndret til grøn (eller der vises nogle grønne pletter på
baggrunden), er der fundet proteiner i din urin.

PROTEIN

BEMÆ RK: YDERLIGERE OPLYSNINGER
HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS MIT TESTRESULTAT ER POSITIVT?
Husk, at et positivt resultat ikke betyder, at alle fire stoffer er blevet påvist i din urin. Selv om dit resultat kun er positivt for ét af dem, er det højst sandsynligt, at der er
noget galt med din urin, selv om årsagen ikke nødvendigvis er en urinvejsinfektion. Tag hurtigt kontakt til din egen læ ge, som vil kunne give en mere præ cis diagnose.
Når du besøger din læ ge, skal du tage disse anvisninger med dig, så han/hun bliver bedre informeret om den type test, du har udført.
HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS MIT TESTRESULTAT ER NEGATIVT?
Husk, at dit testresultat kun er negativt, hvis resultatet på testfeltet for alle fire stoffer er negativt. Men hvis du stadig føler tegn på betæ ndelse eller har andre symptomer,
så kontakt din egen læ ge for at få foretaget en grundigere undersøgelse.
【TEKNISKE BEMÆ RKNINGER OM PARAMETRENE】
Testen registrerer LEUKOCYTTER, BLOD, NITRIT og/eller PROTEIN i urin.
LEUKOCYTTER: Tilstedevæ relsen af leukocytter i urinen er et vigtigt symptom på en betæ ndelse i nyrerne og urinvejene, proteinet reagerer med puden og æ ndrer sin
farve til lilla.
Når du tager cephalexin og cephalothin eller en høj koncentration af oxalsyre, kan det også medføre, at testresultaterne er kunstigt lave. Tetracyclin kan medføre nedsat
reaktivitet, og høje niveauer af læ gemidlet kan medføre en falsk negativ reaktion.
Højt urinprotein kan reducere intensiteten af reaktionsfarven.
BLOD: En ensartet grøn farvekonvertering indikerer tilstedevæ relsen af hæ moglobin eller hemolyzit erytrocytter. Spredte eller komprimerede grønne pletter indikerer
intakte erytrocytter. Generelt tilskrives okkult blod i urinen følgende tre grunde: sten, betæ ndelse eller kræ ft. Med hensyn til betæ ndelse, såsom glomerulonefritis, akut
nyrebæ kkenbetæ ndelse, blæ rebetæ ndelse, kan det væ re hæ maturi, men der vil væ re okkult blod i urinen. Både nyresten, urinleder- eller blæ resten kan resultere i andre
situationer som okkult blod. Tumorer kan også forårsage okkult blod, såsom godartede eller ondartede tumorer i nyrer, urinleder og blæ re.
Menstruation eller forstoppelse kan give et positivt resultat.
NITRIT: Gram-negative bakterier i urinen omdanner nitrat fra mad til nitrit. Nitrit reagerer med et kemikalie i testfeltet og efterlader en lyserød nuance. Testresultatet kan
blive forvræ nget, hvis urinen ikke opholder sig læ nge nok i blæ ren på grund af sult, en kost uden grøntsager eller antibiotikabehandling og læ gemidler indeholdende
phenazopyridin. Sammenligning af testen på en hvid baggrund kan hjæ lpe med påvisning af lave nitritniveauer, som ellers ville blive overset.
PROTEIN: En indikator på testfeltet reagerer med protein i urinen og æ ndrer farven til grøn. Det kan forekomme, hvor der er betæ n delse i blæ ren eller prostata eller
blødning i urinvejene. Infusioner indeholdende polyvinylpyrrolidon eller læ gemidler indeholdende phenazopyridin kan give et f alsk positivt resultat. Kemiske
komponenter i testfelterne skal betragtes som potentielt farlige stoffer, selv om de ikke udgør nogen fare, forudsat at alle testkomponenter anvendes i overensstemmelse
med disse instruktioner.
【BEGRÆ NSNINGER】
Bemæ rk: Testen for urinvejsinfektion (urin) kan påvirkes af stoffer, der forårsager unormal urinfarve, såsom læ gemidler indeholdende azofarvestoffer (f.eks. Pyridium®,
AzoGantrisin®, AzoGantanol®), nitrofurantoin (Microdantin ®, Furadantin®) og riboflavin.1 Farveudvikling på testpuden kan væ re tildæ kket, eller der kan forekomme en
farvereaktion, der kan tolkes som falske resultater.
Leukocytter: Resultatet skal læ ses ved 2 min for at give mulighed for komplet farveudvikling. Intensiteten af den farve, der udvikler sig, er proportional med antallet af
leukocytter, som er til stede i urinprøven. Høj densitet eller forhøjede glucosekoncentrationer ( 2.000 mg/dl) kan medføre, at testresultaterne bliver kunstigt lave.
Tilstedevæ relsen af cephalexin, cephalothin eller høje koncentrationer af oxalsyre kan også medføre, at testresultaterne er kunstigt lave. Tetracyclin kan medføre nedsat
reaktivitet, og høje niveauer af læ gemidlet kan medføre en falsk negativ reaktion. Højt urinprotein kan reducere intensiteten af reaktionsfarven. Denne test vil ikke
reagere med erythrocytter eller bakterier, der er almindelige i urin. 1
Blod: En ensartet grøn farve angiver tilstedevæ relsen af myoglobin, hæ moglobin eller hæ molyserede erytrocytter. 1 Spredte eller komprimerede grønne pletter indikerer
intakte erytrocytter. For at øge nøjagtigheden leveres separate farveskalaer for hæ moglobin og erytrocytter. Positive resulta ter med denne test ses ofte med urin fra
menstruerende kvinder. Det er blevet rapporteret, at urin med høj pH reducerer følsomheden, mens moderat til høj koncentratio n af ascorbinsyre kan hæ mme
farvedannelse. Mikrobiel peroxidase, der er forbundet med urinvejsinfektion, kan forårsage en falsk positiv reaktion. Prøven er lidt mere følsom overfor fri hæ moglobin og
myoglobin end intakte erytrocytter.
Nitrit: Testen er specifik for nitrit og vil ikke reagere med andre stoffer, der normalt udskilles i urinen. Enhver grad af ensartet lyserød til rød farve bør fortolkes som et
positivt resultat, hvilket tyder på tilstedevæ relsen af nitrit. Farveintensitet er ikke proportional med antallet af bakterie r, der er til stede i urinprøven. Rosa pletter eller
lyserøde kanter må ikke fortolkes som et positivt resultat. Sammenligning af det reagerede reagensområde på en hvid baggrund, kan hjæ lpe med påvisning af lave
nitritniveauer, som ellers ville blive overset. Ascorbinsyre over 30 mg/dl kan medføre falske negative i urin med mindre inde hold af nitritioner end 0,05 mg/dl.
Følsomheden for denne test er reduceret ved urinprøver med meget bufferet alkalisk urin eller høj densitet. Et negativt resultat udelukker aldrig muligheden for bakteriuri.
Negative resultater kan forekomme i urinvejsinfektioner fra organismer, som ikke indeholder reduktase til at omdanne nitrat til nitrit, når urinen ikke opbevares i blæ ren
i tilstræ kkeligt lang tid (mindst 4 timer) til at reduktion af nitrat til nitrit kan forekomme, ved antibiotikabehandling eller når der er mangel på diæ tnitrat.
Protein: Enhver grøn farve angiver tilstedevæ relsen af protein i urinen. Denne test er yderst følsom over for albumin og mindre følsom over for hæ moglobin, globulin og
mucoprotein.1 Et negativt resultat udelukker ikke tilstedevæ relsen af disse andre proteiner.
Falske positive resultater kan opnås med meget bufferet eller alkalisk urin. Forurening af urinprøver med kvaternæ re ammoniumforbindelser eller hudrensemidler
indeholdende klorhexidin kan give falske positive resultater. 1 Urinprøver med høj densitet kan give falske negative resultater.
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