
M-Albu-Check-1 Strip  

Ref. 27037 Självtest som upptäcker albumin i urin 
 

Generellt 

Albumin förekommer normalt i urinen i små mängder 

eller i så små mängder att det inte ens är detekterbart. En 

hög albuminnivå tyder på dysfunktion av njurarnas 

filtreringsfunktion. Koncentrationen glukos eller 
triglycerid (fett) och en bakomliggande diabetes eller 

hypertoni är faktorer som främjar urinutskiljningen av 

albumin. 

M-Albu-Check-1 Strip-testet är ett enkelt 

immunokromatografiskt test för att kvalitativt bestämma 
albumin i urinen. På mindre än 10 minuter är det möjligt 

att upptäcka onormala albuminkoncentrationer i urinen.  

INNEHÅLL 

Förpackningen innehåller följande: 

- 1 Aluminiumförpackning som innehåller 1 test och 
1 torkmedel 

- 1 Urinkopp  

- 1 Manual 
 

Öppna förpackningen först när du är redo att utföra testet. 
 

NÄR SKA TESTET UTFÖRAS? 

Det är rekommenderat att utföra testet med den första 
morgonurinen.  
 

VIKTIG INFORMATION 

1. Detta är ett in-vitro självtest, endast för externt bruk. 
Får ej förtäras. 

2. Läs instruktionerna noggrant före användning. 

Resultatet kan endast utläsas 

när instruktionerna följs enligt direktiv. 
3. Förvaras mellan +4° C till +30° C. 

4. Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat 

med ett timglas på ytterförpackning samt 

aluminiumförpackning. 

5. Återanvänd inte M-Albu-Check-1 Strip.  
6. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och 

djur. 

7. Sorteras som restavfall  
 

GÖR SÅ HÄR 

1 – Samla urin i medföljande urinkopp, ca 1cm till 1,5 

cm. 

2 – Riv upp skyddspåsen och ta ut testremsan från påsen. 

Släng torkmedlet. 
3 – Håll testremsan vertikalt ner i 

behållaren med urin under 5 till 10 

sekunder. Se bild till höger. 

 

OBSERVERA!  

LÅT INTE URINEN 

ÖVERSTIGA DE 2 PILARNA 

 
4 - Placera testremsan plant på ett torrt underlag.   

5 - Avläs resultatet efter 5 till 10 minuter. Tolka inte efter 

15 minuter.  

 

 

AVLÄS RESULTAT 

För att avläsa resultatet ska du jämföra intensiteten av 

linjerna.  
                     

                   Max urin-nivå       

 

 

 
             Testlinje           Kontrollinje           Greppyta 

 

 

1. Positivt resultat 

 
 

 

 

Resultatet är positivt om Kontroll-linjen är mörkare än 

testlinjen. Detta betyder att din urin innehåller mer än 20 
mg/l albumin. Det är rekommenderat att ett nytt test 

utförs. Om även detta är positivt – kontakta läkare.  

Observera: I visa fall visas ingen Testlinje. 

 

2. Gränsfall  

 

 

Intensiteten är jämlik mellan Test och Kontrollinje. Detta 

resultat indikerar att din urin innehåller mellan 10 till 20 
mg/l albumin. Det är rekommenderat att efter några 

dagar kontrollera albuminnivån igen.  

 

3. Negativt resultat 

 
 

Resultatet är negativt när Testlinjens intensitet är starkare 

än Kontrollinjen. Detta resultat indikerar att din urin 

innehåller mindre än 10 mg/l albumin. 

 
4. Misslyckat resultat 

 

 

 

 
Om ingen linje framträder eller om det endast framträder 

en Testlinje så är testet misslyckat och bör kastas. Notera 

att självtestet då är förbrukat och inte kan återanvändas. 

 

 
 

FRÅGOR OCH SVAR 

 

Hur fungerar M-Albu-Check-1 Strip? 

När njurarna fungerar normalt är albumin inte närvarande 
i urinen eller är endast närvarande i mycket låga 

koncentrationer (mindre än 10 mg/l). M-Albu-Check-1 

Strip-testet detekterar onormala albuminkoncentrationer i 

urinen. 

 

 

 

Jag använde inte den första morgonurinen, kommer 

testet vara tillförlitligt? 

Koncentrationen i morgonurinen är generellt högre. Av 

den anledningen är morgonurin att rekommendera då det 

möjliggör bäst resultat. Dock kan M-Albu-Check-1 Strip 

användas när som helst på dagen. 

 
Vad ska jag göra om resultatet är positivt? 

Om resultatet är positivt betyder det att testet detekterat 

koncentrationer över 20 mg/l albumin I din urin. Detta 

kan vara temporärt och övergående. Repetera därför med 

ett nytt test efter några dagar. Om även detta test visar 
positivt bör du kontakta läkare. 

 

Vad ska jag göra om resultatet är ett gränsfall?  

Detta resultat betyder att testet detekterat en albumin-

nivå som är högre än 10 mg/l men under 20 mg/l. Detta 
resultat kräver ingen närmare utredning men nya tester 

bör göras löpande.  

 

Jag är fysiskt aktiv, kan det påverka resultatet? 

Ja, intensiv fysisk träning ökar nivåerna av albumin. För 
ett tillförlitligt resultat bör du därför avstå från att 

använda M-Albu-Check-1 Strip test.  

 

Finns det några andra tillfällen då jag inte bör utföra 

testet? 

Ja, om du har feber, infektion eller vid graviditet. Dessa 

tillstånd ökar nivån av albumin. 

 

Behöver jag tänka på mitt vätskeintag före test? 

Överdriven konsumtion av vätska kan ge ett så kallat 

falskt negativt resultat. Vid underkonsumtion av vätska 

kan ge ett falskt positivt resultat. Drick därför normalt.  

 

 
Hur tillförlitligt är M-Albu-Check-1 Strip? 

M-Albu-Check-1 Strip test är mycket tillförlitligt. Det 

används av diverse vårdinrättningar. Studier visar en 

tillförlitlighet på ca 88%. Även om testet anses som 

tillförlitligt kan falska positiva och falsk negative resultat 
förekomma.  
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