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Test Infekcje uk. moczowego 4 par, DIATHER - - 1 szt.
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent DIATHER SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
TEST INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO paskowe
nr kat.: U031-04H

TEST INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO (1 test) domowy, paskowy test do wykrywania 4 parametrów: leukocyty, krew, azotyny, białko w
próbce moczu

ZASTOSOWANIE
Szybki test przeznaczony jest do wykrywania obecności 4 parametrów: leukocytów, krew, azotyny oraz białko w moczu, wynik
otrzymujemy zaledwie w 2 minuty.
Kontenery:

1: opakowanie
2: zawartość opakowania
schemat użycia
interpretacja wyników

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Ikonki z opakowania
TEST INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO przeznaczony jest do wykrywania 4 parametrów leukocytów, krew, azotyny oraz białko w
moczu, test należy wykonać w przypadku wystąpienia objawów takich jak: uczucie parcia na pęcherz przy jednoczesnej niemożności
oddania moczu lub wydalaniu bardzo niewielkiej ilości moczu, piekący ból przy oddawaniu moczu, mocz mętny, o nieprzyjemnym
zapachu, gorączka, złe samopoczucie, ból w okolicy lędźwiowej.
WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

ból podbrzusza
pieczenie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/test-infekcje-uk-moczowego-4-par-diather-1-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

częstomocz
przed szczepieniem

STRESZCZENIE
Infekcje układu moczowego są jedną z najczęstszych przyczyn interwencji lekarskich, występują nawet 50 razy częściej u kobiet niż
wśród mężczyzn, z największą częstością w wieku 16-35 lat. U 30-44% po pierwszym incydencie występuje nawrót choroby zwykle w
ciągu 3 miesięcy, a u prawie 50% w ciągu 12 miesięcy. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym infekcji jest Escherichia coli, Proteus
mirabilis czy Klebsiella spp. Wyróżnia się kilka grup klinicznych klasyfikacji zakażeń układu moczowego (ZUM): kobiety z niepowikłanym
zapaleniem pęcherza moczowego, z nawracającym niepowikłanym zapaleniem pęcherza moczowego, z niepowikłanym ostrym
odmiedniczkowym zapaleniem nerek, kobiety i mężczyźni z niepowikłanym zapaleniem pęcherza jak również nerek lub stercza, z
powikłanym ZUM, oraz z bezobjawowym bakteriomoczem. Infekcje układu moczowego o przebiegu niepowikłanym dotyczą osób bez
żadnej choroby i wady układu moczowego. ZUM o przebiegu powikłanym dotyczy osób o nieprawidłowościach w obrębie układu
moczowego, cukrzyków, mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego czy kobiet w ciąży. W warunkach prawidłowych mocz w pęcherzu
moczowym, moczowodach, kielichach nerkowych jest jałowy. Do zakażenia dochodzi zwykle drogą wstępującą, a typowym pierwszym
etapem zakażenia jest kolonizacja okolicy ujścia cewki moczowej, a następnie przedostanie się drobnoustrojów z cewki moczowej do
pęcherza moczowego. Przemieszczenie się bakterii z cewki do pęcherza moczowego u kobiet następuje np. podczas stosunku
płciowego. Ze względu na bliskie sąsiedztwo ujścia pochwy, odbytnicy i ujścia cewki moczowej ryzyko zakażenia u kobiet jest
wielokrotnie większe. Klasycznymi objawami ZUM jest ból podczas oddawania moczu oraz pieczenie, częstomocz, silne uczucie parcia
na pęcherz przy jednoczesnej niemożności oddania moczu lub wydalanie bardzo niewielkiej ilości moczu, oraz gorączka oraz dreszcze.
Na infekcje dróg moczowych może wskazywać obecność w moczu białka, krwi, azotynów i/lub podwyższona liczba leukocytów. Nie
należy bagatelizować infekcji dróg moczowych, gdyż nieleczone bądź zaniedbane mogą przejść w stan przewlekły. TEST INFEKCJE
DRÓG MOCZOWYCH pozwala na wczesne wykrycie infekcji i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, zwiększając tym samym szanse
pacjenta na szybkie i skuteczne wyleczenie.

OPAKOWANIE ZAWIERA
1 saszetka z paskiem testowym
1 pojemnik na mocz
instrukcja użycia

PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. KIEDY WYKONAĆ TEST?
TEST INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO należy wykonać w przypadku wystąpienia objawów takich jak: uczucie parcia na pęcherz przy
jednoczesnej niemożności oddania moczu lub wydalaniu bardzo niewielkiej ilości moczu, piekący ból przy oddawaniu moczu, mocz
mętny, o nieprzyjemnym zapachu, gorączka, złe samopoczucie, ból w okolicy lędźwiowej. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych
objawów można, jeszcze przed wizytą u lekarza, w warunkach domowych, zbadać mocz przy pomocy testu. Produkt przeznaczony jest
dla dzieci i dorosłych.

2. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS WYKONYWANIA TESTU?
Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia. W przypadku, gdy pasek testowy ulegnie
zamoczeniu lub zastosowano niewłaściwą ilość próbki, wynik badania może być nieprawidłowy. Wyniki zaleca się skonsultować z
lekarzem prowadzącym.

3. KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY NA ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO?
KOBIETY: zakażenia układu moczowego to dolegliwość występująca częściej u kobiet niż u mężczyzn. Sprzyja temu krótka cewka
moczowa oraz mała odległość między odbytem, a ujściem cewki moczowej. ZUM u kobiet sprzyja również aktywność seksualna
(podczas stosunku bakterie mogą wniknąć do cewki moczowej) oraz stosowanie środków plemnikobójczych (ułatwiających
wprowadzenie bakterii do cewki moczowej).
DZIECI: to druga najczęściej narażona na infekcje układu moczowego grupa. Zakażenie układu moczowego u dzieci jest drugą pod
względem zapadalności (po infekcji układu oddechowego) chorobą wieku dziecięcego. Ze względu na nieswoiste objawy, ZUM
pozostaje w wielu przypadkach nieleczone, co może prowadzić do groźnych powikłań. Infekcje układu moczowego u dzieci powinny być
leczone antybiotykiem, dlatego tak istotne jest wczesne zdiagnozowanie i rozpoczęcie terapii.

4. CZY WYKONANIE TESTU WYMAGA SPECJALNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBKI MOCZU?
Test można prosto wykonać zanurzając końcówkę paska w moczu zebranym do dołączonego do opakowania pojemnika. Natomiast
przy wykonywaniu oznaczenia z moczu należy kierować się takimi samymi zasadami, jakie stosuje się, gdy mocz jest oddawany do
badania w laboratorium analitycznym.
Do badania należy wykorzystać próbkę moczu pochodzącą ze środkowego strumienia, najlepiej z pierwszej, porannej zbiórki, po
całonocnej (co najmniej 4-godzinnej) przerwie w oddawaniu moczu. W przypadku zbierania moczu do pojemnika należy zwrócić uwagę,
aby pojemnik był czysty i suchy. Badanie powinno być wykonane w ciągu 1 godziny od pobrania moczu.
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Aby badanie moczu było wiarygodne i obiektywne, przed pobraniem próbki należy unikać spożywania pokarmów zawierających barwniki
oraz leków zmieniających zabarwienie moczu. W dniu poprzedzającym badanie nie należy wykonywać ciężkiego wysiłku fizycznego, jak
również unikać wysokobiałkowej diety, nie zażywać witaminy C, B2. W przypadku kobiet nie należy pobierać moczu podczas krwawień
miesięcznych, jak też 2 - 3 dni przed spodziewaną miesiączką i tuż po jej zakończeniu.

5. CZY TEST JEST BEZPIECZNY?
Test jest całkowicie bezpieczny i nieinwazyjny, prosty w wykonaniu, nie wymaga zastosowania żadnej aparatury, a wynik uzyskuje się
już w czasie 2 minut.

6. CZY WYNIK ODCZYTANY PO 2 MINUTACH JEST WIARYGODNY?
Wynik odczytany po 2 minutach nie jest wiarygodny. Wynik należy odczytać w 2 minucie.

7. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYNIKU POZYTYWNEGO?
Należy pamiętać, że pozytywny wynik nie oznacza, że wszystkie 4 substancje zostały wykryte w moczu. Nawet jeśli wynik jest
pozytywny tylko dla jednego z nich, a przyczyną nie jest zakażenie dróg moczowych, zaleca się skonsultować z lekarzem.

8. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYNIKU NEGATYWNEGO?
Należy pamiętać, że wynik testu jest ujemny tylko wtedy, gdy wynik w polu testowym dla wszystkich czterech substancji jest ujemny.
Jeśli nadal odczuwane są objawy sugerujące zakażenie układu moczowego, zaleca się skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
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