
intakt. Ikke bruk teststripsen etter den angitte utløpsdatoen. 
Teststripsen skal brukes innen 2 timer etter at de er tatt ut av 
folieposen. Ekstreme temperaturer og fuktighet utover 
anbefalingene kan forkorte denne tiden.

AVFALLSHÅNDTERING
Hell ut resten av urinen i toalettet etter at du har tatt testen. 
Emballasjen og ubrukte teststrips kan resirkuleres (papp). Brukte 
teststrips er ikke egnet for resirkulering og sorteres som 
husholdningsavfall. 

NØDVENDIG UTSTYR SOM IKKE MEDFØLGER
En Apple- eller Android-smarttelefon som kan laste ned og 
installere TestCard-appen.

Minimumskrav til mobilen: En fullt fungerende smarttelefonenhet 
av typen iOS 11+ eller Android 6+. På testcard.com/kompati-
ble-enheter kan du finne en liste over støttede mobilenheter.

SLIK BRUKER DU TESTEN (FREMGANGSMÅTE)
Du må installere TestCard-appen på smarttelefonen før du 
begynner. Appen får du fra Apple App Store og Android Play Store.

1. Åpne/start TestCard-appen og velg «Start Test». Følg 
instruksjonene og velg «Neste». Velg produktet «Testsett for 
Urinveisinfeksjon (UVI)» fra listen over tilgjengelige 
TestCard-produkter.

2. Ha TestCard-testen klar. Du trenger en ren beholder i valgfri 
størrelse for å samle opp urinen. Åpne en av folieposene og ta ut 
teststripsen.

Hold i stripsens øvre del og skann QR-koden med kameraet. 
Hold i teststripsen øvre del og dypp den i beholderen en kort 
stund. Ikke dypp den mer enn en gang. Velg «Jeg har dyppet 
min test» i appen og følg instruksjonene.

Merk – Prøv å samle prøven i den midterste delen av 
urinstrømmen. Mest pålitelig resultat får du av en urinprøve som 
tas på morgenen.  

3. Når tidtakeren har talt ned, slås blitsen på mobilen på og 
skanneskjermen vises. Følg instruksjonene for å klargjøre 
teststripsen for skanning. Når skanningen er gjennomført vises 
skjermbildet «resultatene dine er klare», etterfulgt av resultatene 
dine.
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Reaksjonsstripsene skal avleses ved hjelp av TestCard-appen, 
som kan lastes ned fra Apple App Store og Android Play Store. 

Minimumskrav til mobilen: En fullt fungerende smarttelefonenhet 
av typen iOS 11+ eller Android 6+. På testcard.com/no/kom-
patible-enheter kan du finne en liste over støttede 
mobilenheter.

TestCards app avleser og tolker resultatene fra teststripsen for å 
gi deg veiledning. De spesifikke resultatene finner du under 
«mer informasjon» og kan deles med helsepersonell hvis 
ønskelig.

REAGENSER
Hver testpute inneholder per 1cm2: pH – bromtymolblått 13.9ug; 
metylrødt 1,2 ug, fenolfentalein 8,6 ug. Nitritt – 
3-hydroksy-1,2,3,4-tetrahydro-7,8-benzokinolin 33,5 ug 
sulfanilamid 29,1 ug. Leukocytter – Indoksylkarbonsyreester 
15.5 ug; ethoxymorfolinobenzen diazoniumsalt 5,5 ug.

FORHOLDSREGLER
(ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER, TESTENS 
BEGRENSNINGER)

– Sørg for at du følger instruksjonene og leser alle 
skjermbildene i TestCards mobilapp gjennom hele 
testprosessen.

– Ikke fjern teststripsen fra den beskyttende folieposen før 
mobilappen ber deg om å gjøre det.

– Ikke bruk testen hvis folieposen ikke er fullstendig forseglet.

– Hver teststrip er kun beregnet til engangsbruk og må ikke 
brukes på nytt. 

– Fjern den brukte teststripsen etter bruk og kast den på en 
trygg måte sammen med vanlig husholdningsavfall. 

– Ikke bruk teststripsen etter utløpsdatoen som vises på 
emballasjen.

– Folieposen inneholder en pakning med silikagel. Behandle 
pakningen varsomt og kast den på en trygg måte sammen 
med vanlig husholdningsavfall.  

– Rådfør deg alltid med lege eller helsepersonell før du tar 
medisinske beslutninger på bakgrunn av denne testen. 

OPPBEVARING
Oppbevares ved 2–30°C. Teststripsene er stabile frem til 
utløpsdatoen som vises på emballasjen forutsatt at folieposen er 

BRUKSOMRÅDE
TestCards selvtest for urinveisinfeksjon (UVI) skal brukes sammen 
med TestCards mobilapp for å beregne sannsynligheten for 
urinveisinfeksjon. Resultatene gis via TestCards mobilapp. 

Utviklet for selvtesting (testing i hjemmemiljø). Kun for in 
vitro-diagnostikk.

TESTPRINSIPP OG SAMMENDRAG AV TESTEN
Settet inneholder to teststripser i folieposer for testing av:

pH – Testputen inneholder indikatorene 
metylrødt, fenolftalein og bromtymolblått og 
reagerer spesifikt med H+-ioner. De hyppigste 
pH-verdiene i fersk urin fra friske personer 
ligger mellom 5 og 6.

Nitritter – Testen er basert på testprinsippet 
Griess og er spesifikk for nitritt. Reaksjonen 
påviser forekomst av nitritt og dermed 
indirekte nitrittdannende bakterier i urinen ved 
at teststripsen farges rosa-rød. Også lyserosa 
er tegn på signifikant bakterieforekomst.

Leukocytter – Denne testen påviser 
leukocytter i urin gjennom esterase, som 
finnes i granulocytiske leukocytter, og som og 
katalyserer hydrolysen av en indoksylkarbon-
syreester til indoksyl. Indoksyl som dannes 
reagerer med et diazoniumsalt og produserer 
en lilla farge.



KONTAKT OSS FOR YTTERLIGERE INFORMASJON
For mer informasjon om denne eller andre tester fra TestCard, 
besøk: testcard.com

For support og klager, besøk:
testcard.com eller send e-post til support@testcard.com

TestCards online-support inneholder:
– Vanlige spørsmål og svar
– Instruksjonsfilmer
– Supportartikler

Livechat med vår support kan gjøres i appen og på vår nettside.

SYMBOLER I PAKKEN

HVORDAN AVLESER JEG RESULTATET? 
(TOLKNING AV RESULTATET)

Mulige resultater:

Negativ
Gode nyheter, vi har ikke oppdaget en UVI.
Du har sannsynligvis ikke en UVI, men hvis symptomer som 
samsvarer med UVI vedvarer, anbefaler vi deg å kontakte lege.

Mulig UVI 
Vi har oppdaget at du kan ha en UVI. 
Urintesten tyder på at du kan ha en UVI. Vi anbefaler deg å 
kontakte lege.

Stor sannsynlighet
Det er stor sannsynlighet for at du har en UVI.
Urintesten tyder på at du har en UVI. Vi anbefaler deg å kontakte 
lege snarest mulig.

BEGRENSNINGER
Nitritt – Langvarig oppbevaring av urin i blæren (4-8 timer) er 
nødvendig for pålitelig resultat. Bruk av antibiotika eller kjemiske 
legemidler bør avbrytes tre (3) dager før testen tas for at ikke 
resultatene skal påvirkes. Store mengder askorbinsyre reduserer 
målingens følsomhet.

Leukocytter – Formaldehyd (stabilisator) og medisinering med 
imipenem, meropenem og klavulansyre kan forårsake falske 
positive reaksjoner. Hvis urinprøven har en markant egen farge kan 
reaksjonsfargen intensifieres på grunn av en tilleggseffekt. 
Utskillelse av urinprotein over 500 mg / dL og glukoseutskillelse i 
urinen over 1 g / dL kan redusere reaksjonsfargens intensitet, i 
tillegg til cefalexin og gentamycin hvis de administreres i høye 
daglige doser eller hvis borsyre brukes som konserveringsmiddel.

PRODUKTEGENSKAPER 

Analytisk intervall: 
pH  5 - 8.5
Nitritter  NEG - POS 
Leukocytter  NEG - 500 LEU/uL

Følsomhet:
Nitritter  13-22 umol/L 
Leukocytter – 5-15 LEU/uL

FORVENTEDE VERDIER
Fersk urin fra en frisk person forventes ikke å ha påviselige 
leukocytter eller nitritter samt PH på cirka 6, og rapporteres derfor 
som et «negativt» resultat.

Produsent

Utløpsdato

Partinummer

Oppbevare mellom x o y

Se bruksanvisningen

Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk

Katalognummer

Ikke gjenbruk

EU-godkjente representant

+2ºc

+30ºc
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