Lisainformatsioon
Kuidas käituda kui testi tulemus on positiivne?
Pidage meeles, et positiivne tulemus ei tähenda kõige kolme aine tuvastamist uriinis. Isegi kui tulemus on
positiivne vaid ühel kolmest parameetrist, on tõenäoline, et uriiniproov ei ole korras, isegi kui selle põhjuseks
ei ole kuseteede põletik. Esimesel võimalusel võtke ühendust arstiga, kes paneb Teile täpse diagnoosi. Arsti
külastades võtke kasutusjuhend kaas
Kuidas käituda kui testi tulemus on negatiivne?
Pidage meeles, et testi tulemus on negatiivne, kui kõigi kolme aine testaken on negatiivne. Kui siiski tunnete
kuseteede põletiku sümptomeid, kontakteeruge oma arstiga.
Millal peaks sooritama teise testi?
Teise testi võite sooritada ükskõik millisel ajal enne säilivusaja lõppu esimese testi tulemuse kontrolliks.
Säilitage kasutusjuhend testitulemuse kontrollimiseks.

Erinevad parameetrid
Leukotsüüdid
Uriinis leukotsüütide esinemine on oluline leid neeru- ja kuseteede põletike puhul. Enamikel juhtudel bakteriaalse
kuseteede põletiku puhul on leukotsüüdid uriinis leitavad. Kroonilise põletiku korral või paraneva seisundi
korral võib leukotsüüte leiduda ka ilma bakteriaalse infektsioonita. Tsefaleksiini ja gentamütsiini tarvitamisel,
või kui esineb kõrge glükoositase uriinis, võib test anda valenegatiivse tulemuse. Tarvitades imipeneemi,
meropeneemi või klavulaanhapet võib test anda valepositiivse tulemuse.
Nitritid
Nitritid väljutatakse kehast kuseteede kaudu, nitraatide nitrititeks muutumise läbi,mida põhjustavad bakterid.
Seega üheks tähtsamaks kuseteede põletiku sümptomiks on nitritite leid uriinis. Siiski ei välista testi negatiivne
tulemus kuseteede põletikku, kuna bakterite arv ja nitraatide kogus (on omavahel seoses) võivad erineda
arvestatavalt.Kui Teil esineb näljast põhjustatud põiepidamatus, juurvilja vaba söök või antibiootikumid, võib
test anda valenegatiivse tulemuse. Ravim fenasopüridiin võib anda valepositiivse tulemuse.
Valgud
Valkude esinemine uriinis on neerupuudulikkusele iseloomulik sümptom. Siiski võib esineda ka palju
teisi põhjuseid valkude esinemise kohta uriinis. Neid võib leiduda põiepõletiku, eesnäärme põletiku või
kuseteede verejooksu korral. Täpse diagnoosi paneb Teile arst.
Lahus polüvinüülpürrolidoon või fenasopüridiini sisaldavad ravimid võivad anda valepositiivne tulemuse.
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Enne testimist, lugege hoolikalt juhendit!
Hoidke lastele kättesaamatus kohas!
Ärge kasutage testi peale säilivustähtaja möödumist!
Säilitada temperatuuril 39°-86°F (4°- 30°C).
Kasutage testi üks kord.
Ärge lõhkuge testriba.
Ainult välispidiseks kasutamiseks!
In-Vitro diagnostikaseade koduseks testimiseks.
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Health Care
uroinfektsiooni
test

Üldinfo:
Uroinfektsioon on kuseteede põletik, enamasti sooltes asuvate bakterite poolt põhjustatud. Urotrakti (kuseteede
süsteem) moodustab kusiti, põis, kusejuha ja neerud.

Kuseteede põletike all kannatavad tavaliselt naised, kuna lühike kusiti soodustab mikroobide paljunemist.
Umbes 11% naistest põevad kuseteede põletikku igal aastal. Siiski võivad sellesse haigestuda ka vanemas
eas meesterahvad, kellel esineb suurenenud eesnääre, mis takistab uriini äravoolu.

Tervetel inimestel on uriin steriilne (see ei sisalda mikroorganisme). Kõige tõhusamaks kuseteede steriilsena
hoidmiseks on põie regulaarne ja täielik tühjendamine. Tavaliselt algab põletik kusitist ja võib levida edasi
urotrakti ülemisse osasse kuni neerudeni välja.

Sümptomid võivad olla väga erinevad, olenevalt sellest, kas mõjutatud on alumine urotrakti osa või mõlemad:
nii alumine kui ülemine urotrakti osa. Alumiste kuseteede põletiku puhul esineb urineerides põletav tunne
või tungiv vajadus urineerida. Uriin võib paista hägune või lõhnata väga tugevalt. Kui ka põis on põletikus,
nimetatakse seda tsüstiidiks (kerge kuid ebameeldiv põiepõletik). Ülemiste kuseteede põletiku korral esinevad
sarnased sümptomid, kuid lisaks võib esineda alaseljavalu, palavik ja külmavärinad, ekstreemsel juhul võib
olla vajalik ka hospitaliseerimine. Meditsiinilise sekkumise vajadus sõltub täpsetest faktoritest ja haiguse
asjaoludest; tavaliselt allub selline põletik kiiresti antobiootikumravile.

Kuidas kuseteede põletikku tuvastada? Tavaliselt kasutatakse esmalt mõlemad testribad; kastetakse uriiniproovi
sisse tuvastamaks mõnda põletiku märki: valke, valgeid vererakke (leukotsüüdid) või nitriteid. Kui mõni nendest
faktoritest uriinis esineb, tuleks uurida nii haiget kui ka uriini.

Tähelepanu:
Soovitav on koguda uriiniproov hommikul, kuna see on kontsentreeritum. Testimiseks kasutatav uriin ei tohi
kokku puutuda tualettpoti veega ega mitte ühegi muu ainega.
Naistele: testi ei ole soovitav teha menstruatsiooni ajal ega kolm päeva pärast seda.
Uriiniproov ei tohi kokku puutuda tupevoolusega, see võib anda vale tulemuse.

Oluline info:
Ärge tehke ühtegi meditsiinilist otsust arstiga konsulteerimata. Testi võite ära visata koos tavalise
olmeprügiga.

Toote info:
Test tuvastab valke, nitriteid ja/või leukotsüüte uriinis.
Valgud: testkaardi indikaator, mis reageerib uriinis sisalduvate valkudega,värvus muutub roheliseks.
Nitritid: gram-negatiivsed bakterid muudavad toidus sisalduvad nitraadid nitrititeks. Nitritid reageerivad
keemilise ainega testis ning värvub roosaks.
Leukotsüüdid: granulotsüütide (põhiline leukotsüütide tüüp) ensüüm (esteraas) võimaldab toimuda reaktsioonil,
mis värvib testakna lillaks. Leukotsüütidest on võimalik tuvastada vaid granulotsüüte.
Testi koostises olevaid keemilisi aineid tuleb käsitleda kui potentsiaalselt ohtlikke aineid, kuigi nad ei kujuta
endast mingisugust ohtu kasutades testi vastavalt kasutusjuhendile.

Ettevalmistus
-Test koosneb: kasutusjuhend, 2 fooliumpakendis testriba koos kuivatusainega.
-Lisaks vajalikud: kell ja puhas uriinitops  pesemisvahenditega mitte saastunud-uriini kogumiseks.
-Enne fooliumpakendi avamist, leidke sobiv konteiner uriini kogumiseks.

Uriiniproovi kogumine
Fingerstich mit Stechhilfe

4.

Kastke testriba ots uriini sisse, tagades,
et kõik kolm testakent oleks üleni uriini
sees vähemalt 2 sekundit.

2.

Koguge puhas uriin uriinitopsi.
Uriinikogus peab olema selline, et sügavus topsis oleks vähemalt 3 cm.

Testi teostamine

1.

Avage üks fooliiumpakend ja võtke testriba
välja. Ärge puutuge testakent sõrmedega
ja visake kuivatusaine prügikasti.

3.

Eemaldage testriba topsist ning pühkide
ära üleliigne uriin.

Asetage testriba horisontaalselt avatud
fooliumopakendile, et vältida uriini
sattumist teistele pindadele.
Oodake 60 sekundit.

Tulemuste interpreteerimine

6.

8.

Negatiivne tulemus
Leukotsüütide testaken jääb valgeks.
Nitritite testaken jääb valgeks.
Valkude testaken jab kollaseks..

Proteine

Nitrite

Leukocytes

Positiivne nitritite tulemus
Kui värvus testaknas muutus roosaks, on
uriinis tuvastatud nitritid
(võrrelge pilt 8 negatiivse tulemusega).

Nitritid

Lugege tulemused vastavalt illustreerivatele piltidele; võib esineda erinevusi värvuste intensiivsuses. Iga
parameetri tulemust lugege eraldi. Ignoreerige värvi muutust testakende servades või värvi muutust
pärast 2 minutit.

5.

Leukotsüüdid

Positiivne leukotsüütide tulemus
Kui värvus testaknas muutus lillaks, on
uriinis tuvastatud leukotsüüdid.
(võrrelge pilt 8 negatiivse tulemusega).

7.

Valgud

Positiivne valkude tulemus
Kui värvus testaknas muutus roheliseks,
on uriinis tuvastatud valgud
(võrrelge pilt 8 negatiivse tulemusega).

Jätkake järgmiselt leheküljelt.

