Urinvejsinfektionstest Selvtest
Quicktest Urinvejsinfektionstest er en enkel urintest, som kontrollerer
leukocytter, nitritter og blod i urinen. Disse tre faktorer bruges til at
diagnosticere en urinvejsinfektion. Testen fortæller resultatet med det samme
og for at aflæse dette, udføres en sammenligning af den fuldførte testen med
farvediagrammet inkluderet i pakken. Urinvejsinfektion er en sygdom, som
rammer millioner af mennesker hvert år. Urinsystemet består af nyrer,
urinledere, urinblære og urinrør. Nyrerne fjerner overflødig væske og
aﬀaldsprodukter fra blodet, og det frigøres under urinering. Urin lagres i
urinblæren og tømmes gennem urinrøret.
I gennemsnit passerer ca 0,8 til 2,6 liter urin per dag gennem
urinvejssystemet. Mængden varierer afhængigt af, hvor meget væske, der
indtages. Mængden af urin, som produceres om natten, er omtrent halvdelen
af det, som produceres i løbet af dagen. Når du er rask, er urinen steril: den
indeholder vand, salt og aﬀaldsprodukter, men den er helt fri for bakterier og
virus.
I de fleste tilfælde opstår en urinvejsinfektion i urinrøret. En urinvejsinfektion,
der kun befinder sig i urinrøret, kaldes urinrørsbetændelse. Infektionen kan
sprede sig til urinblæren og kaldes så blærebetændelse. Hvis infektionen ikke
behandles, kan den sprede sig til nyrerne, som kaldes
nyrebækkenbetændelse (pyelonefrit). Urinvejssystemets anatomi beskytter
sædvanligvis bakterier mod at sprede sig til nyrerne, mens urinen passerer
ud gennem urinrøret. Hos mænd producerer prostataen et sekret, som
hæmmer bakteriel vækst. Hos begge køn er immunforsvaret afgørende for at
hindre at en infektion opstår. Til trods for disse beskyttelsesmekanismer
opstår infektioner ind imellem.
E. coli, en type bakterier som sædvanligvis findes i tyktarmen, udgør ca 80%
af urinvejsinfektioner hos voksne.

Opbevaring:
Opbevares i stuetemperatur mellem +15C til +30C (59°F to 86°F). Opbevar
ikke testen i køleskabet eller fryseren. Udsæt ikke testen for fugt, varme
eller sollys før anvendelse. Anvend testen umiddelbart efter, at pakningen
er åbnet.
Forberedelser til urinprøve:
Vask underlivet med vand.
Uriner i en ren beholder, for eksempel en plastikkop. Beholderen må ikke
indeholde rester fra f.eks. vaskemidler eller lignende. Denne
urinopsamlingsmetode sikrer, at urinen ikke bliver kontamineret. Udfør
testen direkte.
Sådan gør du:
1. Kontroller, at testen ikke har passeret bedst før dato.
2. Klargør urin (urin i en ren beholder)
3. Tag teststrimlen ud af pakningen, gør dig bekendt med reaktionsområdet.
Leukocytter, blod og nitritter. Lys rosa er for Leukocytter, hvid er for Nitritter
og mørkegult er for blod. Gør dig også bekendt med farvekortet.
4. Dyp teststrimlen med reaktionsområdet ned i urinen i 1 sekund.
5. Tag teststrimlen op og slå forsigtigt strimlen mod kanten af beholderen for
at den overflødige urin løber af. Placer så teststrimlen horisontalt med
reaktionsområdet.
6. Vent 30-60 sekunder for at reaktionen skal vise sig.
7. Aflæs resultatet ved at sammenligne med det medfølgende farvekort. For
at undgå, at farverne på reaktionsområderne skal flyde sammen, skal
testen holdes vandret.
8. Identificer den farve, som bedst matcher ved at sammenligne teststrimlen
med farvekortet. Hvis der kun er farveændringer i siderne af
reaktionsområderne, så anbefales det at foretage en ny test. Testen bør
ikke aflæses efter 60 sekunder.

Indhold:
1stk Urinvejsinfektionstest
1 stk Brugsanvisning

Begrænsninger af testen:
Substanser som forårsager unormal farve i urinen, som f.eks. nogle stoﬀer eller
noget medicin, kan påvirke farveudviklingen på teststrimlen. Det anbefales
derfor at foretage en ny test efter afsluttet medicinering.

1. Læs brugsanvisningen, før testen udføres.
2. Anvend ikke testen efter bedst før dato.
3. Anvend ikke testen, hvis pakningen er åbnet.
4. Åbn testen, når den har nået stuetemperatur, og du er klar til at udføre
testen.
5. Prøven skal udføres i et lyst rum.
6. Anvend/udfør testen umiddelbart efter, at pakningen er åbnet.
7. Rør ikke reaktionsområdet, dette kan påvirke resultatet og kan være
sundhedsskadeligt.
8. Brug en engangsbeholder.
9. Pakken indeholder en lille pose med Silica tørringsmiddel, denne skal ikke
åbnes.
10. Må ikke fryses.
11. Efter udført test skal alt smides ud i en separat pose, og derefter sorteres
som restaﬀald.
13. Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn og dyr.
14. Dette er en in-vitro selvtest, den kun er til udvortes brug. Må ikke indføres
i kroppen.

Leukocytter:
Testresultatet indikerer ikke antallet af leukocytter som ved en mikroskopisk
kontrol. Den indikerer kun, hvis der findes leukocytter. Høj luftfugtighed og
temperatur kan give et positivt resultat. Positive resultater kan også
forekomme, hvis urinen kontamineres.
Nitritter:
Uanset mængden af rosa skal teststrimlen anses som positiv, men hvis det er
rosa prikker eller kun rosa på kanterne af teststrimlen, bør testen ikke anses for
positiv. Farveudviklingen har intet med mængden af bakterier i urinen at gøre.
Testen viser udelukkende, om bakterierne producerer nitritter. Nogle gange kan
det være bakterier, som ikke producerer nitritter. Derfor kan et negativt resultat
ikke udelukke urinvejsinfektion.
Blod:
Et falskt positivt resultat kan forekomme nogen gange, hvis der er bakterier i
urinen. Der findes forskellige stoﬀer, som også kan give et falskt positivt
resultat. Hvis en kvinde laver testen, når hun er menstruerende, er der risiko for
et positivt resultat.

Vend for at tjekke dine resultater.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du
har symptomer på urinvejsinfektion

