
Quicktest Urinveisinfeksjonstest er en enkel urintest som kontrollerer 
leukocytter, nitritter og blod i urinen. Disse tre faktorene brukes til å 
diagnostisere urinveisinfeksjon. Testen gir resultater umiddelbart og for å lese 
av det gjøres en sammenligning av den fullførte testen med fargediagrammet 
inkludert i pakken. Urinveisinfeksjon er en sykdom som rammer millioner av 
mennesker hvert år. 

Urinsystemet består av nyrer, urinledere, urinblære og urinrør. Nyrene fjerner 
overflødig væske og slaggprodukter fra blodet, og det frigjøres under 
urinering. Urin lagres i urinblæren og tømmes gjennom urinrøret.


I gjennomsnitt passerer ca 0,8 til 2,6 liter urin per dag gjennom 
urinveissystemet. Mengden varierer avhengig av hvor mye væske som 
konsumeres. Mengden urin som produseres om natten er omtrent halvparten 
av det som produseres i løpet av dagen. Når du er frisk er urinen steril: den 
inneholder vann, salter og slaggprodukter, men den er helt fri for bakterier og 
virus.


I de fleste tilfeller oppstår en urinveisinfeksjon i urinrøret. En urinveisinfeksjon 
som bare befinner seg i urinrøret kalles uretritt. Infeksjonen kan spre seg til 
urinblæren og kalles da cystitt. Hvis infeksjonen ikke behandles kan den spre 
seg til nyrene som kalles nyrebekkenbetennelse (pyelonefrit). 
Urinveisystemets anatomi beskytter vanligvis bakterier mot å spre seg inn i 
nyrene mens urinen passerer ut mot urinrøret. Hos menn produserer 
prostataen en sekresjon som hemmer bakteriell vekst. Hos begge kjønn er 
immunforsvaret avgjørende for å hindre at infeksjon oppstår. Til tross for 
disse beskyttelsesmekanismer oppstår infeksjoner i blant.

E. coli, en type bakterier som vanligvis finnes i tykktarmen, utgjør ca 80% av 
urinveisinfeksjoner hos voksne.


Innehold:  
Urinveisinfeksjonstest 
1stk Bruksanvisning 

Les bruksanvisningen før testen utføres. Ikke bruk testen etter beste før dato.

Hvis forpakningen er åpnet, bruk ikke testen. Åpne testen når den har nådd 
romtemperatur og du er klar til å utføre testen. Prøven skal utføres i et lyst 
rom. Bruk/utfør testen umiddelbart etter at forpakningen er åpnet. Ikke rør 
reaksjonsområdet, dette kan påvirke resultatet og kan være helseskadelig.

Bruk en engangsbeholder. Pakken inneholder en liten pose med Silica 
tørkemiddel, dette skal ikke åpnes. Må ikke fryses. Etter utført test skal alt 
kastes i en separat pose og deretter sorteres som restavfall. Teststikken bør 
skylles ned i toalettet. Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn og dyr.

Dette er en in-vitro 
selvtest, den er kun til 
ekstern bruk. Skal 
ikke føres inn i 
kroppen


Oppbevaring: 
Oppbevares i romtemperatur mellom + 15C til + 30C (59°F til 86°F). Ikke 
oppbevar testen i kjøleskap eller fryseren. Ikke utsett testen for fuktighet, 
varme eller sollys før bruk. Bruk testen umiddelbart etter at forpakningen 
er åpnet. 

Forberedelser for urinsamling: 
Vask underlivet med vann. 
Urinere i en ren beholder, for eksempel en plastkopp. Beholderen må ikke 
inneholde rester fra f.eks. vaskemidler eller lignende. Denne 
urinoppsamlingsmetoden sikrer at urinen ikke blir kontaminert. Utfør 
testen direkte. 

Slik gjør du: 
1. For å oppnå et pålitelig resultat, skal denne instruksjonen følges nøye.1. 

Kontroller at testen ikke har passert best før dato.

2. Klargjør urin (urin i en ren beholder)

3. Ta teststikken ut fra forpakningen, gjør deg kjent med reaksjonsområdet. 

Leukocytter, blod og nitritter. Lys rosa er for Leukocytter, hvitt er for Nitritter 
og mørkgult er for blod. Også gjør deg kjent med fargekartet.


4. Dypp teststikken med reaksjonsområdet i urinen i 1 sekund.

5. Ta opp teststikken og slå forsiktig pinnen på kanten av beholderen for å 

fjerne overflødig urin. Deretter plasser teststikken horisontalt med 
reaksjonsområdet opp.


6. Vent 30-60 sekunder før at reaksjon skal kunne oppstå.

7. Les av resultatene ved å sammenligne med det medfølgende 

fargediagrammet. For å unngå blanding av fargene på reaksjonsområdene, 
bør teststikken holdes horisontal.


8. Identifiser den fargen som passer best ved å sammenligne teststikken med 
fargekartet. Hvis bare fargeendringer har skjedd på kantene av 
reaksjonsområdene, anbefales det å gjøre en ny test. Testen skal ikke leses 
av etter 60 sekunder.


Begrensninger av testen:

Substanser som forårsaker unormal farge på urinen, som f.eks. noen stoffer 
eller medisiner, kan påvirke fargeutviklingen på teststrimlen. Det anbefales 
derfor å gjøre en ny test etter avsluttet medisinering.


Leukocytter:

Testresultatet indikerer ikke antall leukocytter som i en mikroskopisk kontroll. 
Den indikerer bare om det finnes leukocytter. Høy luftfuktighet og temperatur 
kan gi positivt resultat. Positive resultater kan også oppstå hvis urinen 
kontamineres.


Nitritter:

Uansett mengden rosa skal teststrimlen anses som positiv, men hvis det er 
rosa prikker eller bare rosa på kantene på teststrimmelen, bør testen ikke 
anses som positiv. Fargeutviklingen har ingenting å gjøre med mengden 
bakterier i urinen. Testen viser bare om bakteriene produserer nitritter, noen 
ganger kan det være bakterier som ikke produserer nitritter. Derfor kan et 
negativt resultat ikke utelukke urinveisinfeksjon.


Blod:

Et falskt positivt kan noen ganger skje hvis det er bakterier i urinen. Det finnes 
forskjellige stoffer som også kan gi et falskt positivt resultat. Hvis en kvinne 
tester når hun er menstruerende, er det en risiko for positivt resultat.


Urinveisinfeksjon Selvtest
Snu siden for å tolke resultatene dine.


Uansett resultat - kontakt alltid lege dersom du 
har symptomer på urinveisinfeksjon.


