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Test na infekcje w moczu 1szt.
 

Cena: 29,78 PLN

Opis słownikowy

Postać test

Producent FARMABOL

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

TEST NA INFEKCJE W MOCZU

Dla kogo jest przeznaczony:

Test przeznaczony jest dla kobiet, m??czyzn i dzieci od 12 lat. Powodem zaka?enia
uk?adu moczowego w wi?kszo?ci przypadków s? bakterie, a przede wszystkim
bakterie jelitowe. Najbardziej nara?one na zaka?enie s? kobiety oraz starsi m??czy?ni
z problemem powi?kszonej prostaty.

W jakim celu mo?na wykona? taki test?

Analiza moczu to powszechny test wykonywany z kilku powodów:

A) W celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia:

 Analiza moczu mo?e by? cz??ci? rutynowego badania lekarskiego, kontroli ci??y lub
przygotowania przed zabiegiem chirurgicznym. 

 Jest te? u?ywany do bada? przesiewowych pod k?tem ró?nych zaburze?, takich jak
cukrzyca, choroba nerek lub choroba w?troby.

B) Diagnostyka stanu chorobowego:
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Analiza moczu mo?e by? wymagana, je?li masz ból brzucha, ból pleców, cz?ste lub
bolesne oddawanie moczu, krew w moczu lub inne problemy z moczem.

Przeanalizowanie moczu mo?e pomóc zdiagnozowa? przyczyn? tych objawów.

C) W celu monitorowania stanu zdrowia:

Je?li zdiagnozowano u Ciebie schorzenie, takie jak choroba nerek lub infekcja dróg
moczowych, lekarz mo?e zaleci? regularne badanie moczu w celu monitorowania
stanu i leczenia.
 

Jak dzia?a taki test?
 

Test na infekcje wykrywa bia?ko (cz?sty objaw infekcji nerek), azotyny, i\ lub leukocyty
(stany zapalne nerek i uk?adu moczowego) w moczu.

W opakowaniu s? dwa testy wi?c mo?esz powtórzy? badanie! Polecane jest
wykonanie badania z moczu o poranku tzw. "pierwszego moczu".

Dlaczego warto zbada? dane parametry w moczu?

Leukocyty:

Najcz?stsz? przyczyn? pojawienia si? leukocytów w moczu to infekcje dróg
moczowych, infekcje nerek lub blokady w uk?adzie moczowym. 

Leukocyty to s? bia?e krwinki wytwarzane w szpiku kostnym. Pomagaj? organizmowi
zwalcza? infekcje i choroby. 

Azotyny:

Infekcje dróg moczowych s? najcz?stsz? przyczyn? azotynów w moczu. Azotyny s?
eliminowane za po?rednictwem uk?adu moczowego;

mog? powstawa? jedynie wskutek konwersji azotanów w azotyny w zwi?zku z
obecno?ci? bakterii wewn?trz uk?adu moczowego.

Z tego powodu azotyny w moczu ?wiadcz? przewa?nie, ?e bakterie zainfekowa?y
p?cherz, moczowody lub nerki.

Bia?ko:
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Obecno?? bia?ka/protein w moczu jest cz?stym objawem ?wiadcz?cym o infekcji
nerek. Istniej? inne przypadki wyst?powania bia?ka w moczu, szczegó?owych
informacji na ten temat udzieli Ci Twój lekarz.

Dok?adno??:

Czu?o??:  91% na bia?ko – 85% na azotyny - 88% na leukocyty

Swoisto??: 91% dla bia?ka – 99% dla azotynów – 95% dla leukocytów

Wynik testu:

Wynik nale?y odczyta? z paska testowego po 60 sekundach od przeprowadzenia
testu. Zgodnie ze zdj?ciami zamieszczonymi w ulotce nale?y zinterpretowa? wynik.

Je?eli w moczu Pacjenta zosta?a wykryta cho? jedna substancja, nale?y skontaktowa?
si? z lekarzem.

Je?eli w przypadku otrzymania negatywnego wyniku na wszystkie trzy substancje
wci?? masz obawy i dolegliwo?ci ze strony uk?adu moczowego nale?y skontaktowa?
si? z lekarzem i przeprowadzi? dok?adniejsze badania.

Zawarto??:

2 foliowe opakowania (ka?dy z paskiem testowym oraz ?rodkiem osuszaj?cym),
instrukcja u?ycia

 

Galeria
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