
AVSEDD ANVÄNDNING
TestCards självtest för urinvägsinfektion (UVI) ska användas 
tillsammans med TestCards mobilapp; för att fastställa 
sannolikheten för urinvägsinfektion. Resultaten ges via TestCards 
mobilapp.

Avsedd för självtestning (test i hemmiljö).
Endast för in vitro-diagnostik.

PRINCIP OCH SAMMANFATTNING AV TESTET
Kitet innehåller två uttagbara testremsor i var sin foliepåse för 
testning av:

pH – Testdynan innehåller indikatorerna 
metylrött, fenolftalein och bromtymolblått och 
reagerar specifikt med H+ joner. I färsk urin 
från friska individer ligger pH-värdet vanligen 
mellan 5 och 6.

Nitriter – Testet är baserat på Griess 
testprincip och är specifikt för nitrit. 
Reaktionen påvisar förekomst av nitrit och 
därmed indirekt nitritbildande bakterier i 
urinen genom att testremsan färgas röd. Även 
en ljusröd färg på testremsan är ett tecken på 
betydande bakterieförekomst.

Leucocyter – Detta test upptäcker leukocyter 
i urinen genom esteras, funnet i granulocytis-
ka leukocyter, som katalyserar hydrolysen av 
en indoxylkarbonsyraester till indoxyl. 
Indoxylen som bildas reagerar med 
diazoniumsalt, vilket ger en lila färg.

Extrem temperatur eller luftfuktighet utanför rekommendationen 
kan förkorta denna tid.

KASSERING
Efter testet, häll ut urinprovet i toaletten. Den utvändiga 
vykortsförpackningen och oanvända testremsor kan återvinnas 
(kartong). Använda testremsor är inte lämpliga för återvinning 
och sorteras som hushållsavfall.

MATERIAL SOM KRÄVS MEN SOM INTE MEDFÖLJER
En Apple- eller Android-smartphone som kan ladda ner och 
installera TestCard-appen.

Lägsta mobilkrav: En fullt fungerande smartphone-enhet med iOS 
11+ eller Android 6+. Besök testcard.com/sv/kompatibla-enheter 
för att se vilka enheter som stöds.

HUR ANVÄNDER JAG TESTET? (TILLVÄGAGÅNGSSÄTT)
Installera TestCard-appen på din smartphone innan du börjar. 
Appen kan laddas ner från Apple App Store och Android Play Store.

1. Öppna/starta TestCard-appen och välj ”Starta test”. Följ 
instruktionerna som visas. Välj produkten ”Självtest för 
Urinvägsinfektion (UVI)” i listan över tillgängliga TestCard-pro-
dukter.

2. Ha ditt TestCard-test redo. Du behöver en ren behållare i valfri 
storlek för att samla ditt urinprov. Öppna en av foliepåsarna och 
ta ut testremsan. Håll remsan i dess övre del och skanna 
QR-koden med kameran. Samla ditt urinprov i behållaren. Håll 
testremsan i dess överkant och doppa den i behållaren en kort 
stund. Doppa inte remsan fler än en gång. Välj ”Jag har doppat 
mitt test” i appen och följ instruktionerna.

Notera – Försök att samla in provet i mittendelen av urinstrålen. 
Mest tillförlitligt resultat får du av urinprov som tas direkt på 
morgonen.

3. När timern har räknat ner kommer blixten på din mobiltelefon att 
slås på och skannern visas på skärmen. Följ instruktionerna och 
placera testremsan enligt anvisning för att skannas. När 
skanningen har lyckats visas meddelandet ”Ditt resultat är redo!” 
följt av ditt resultat.
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Reaktionsremsorna ska läsas av med hjälp av TestCard-appen 
som du kan ladda ner från Apples App Store och Androids Play Store.

Lägsta mobilkrav: En fullt fungerande smartphone-enhet med iOS 
11+ eller Android 6+. Besök testcard.com/sv/kompatibla-enheter 
för att se vilka enheter som stöds.

TestCards app läser av och tolkar resultatet från testremsan för att 
ge vägledning. Detaljerat resultat finns tillgängligt under ”Mer 
information”. Det kan du även dela med din vårdgivare om du vill.

REAGENSER
Varje testdyna innehåller 1cm2: pH – Bromtymol blå 13,9ug; metyl 
röd 1,2 ug, fenolftalein 8,6 ug. Nitrit –
3-hydroxi-1,2,3,4-tetrahydro-7,8-benzoquinoline 33,5 ug 
sulfanilamid 29.1 ug. Leukocyter – Indoxylkarbonsyraester
15,5 ug; metoximorphlinobenzen diazoniumsalt 5,5 ug.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
(VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, TESTETS 
BEGRÄNSNINGAR)

– Se till att du följer instruktionerna och läs alla skärmar i 
TestCards mobilapp under hela testprocessen.

– Ta inte ut testremsan från den skyddande foliepåsen förrän 
mobilappen uppmanar dig att göra det. 

– Om foliepåsen inte är helt förseglad ska du ej använda testet.

– Varje testremsa är endast avsedd för engångsbruk, 
återanvänd inte testremsan.

– Släng använd testremsa efter avläsning. Sorteras som 
hushållsavfall.

– Använd inte de medicinska enheterna, testremsorna, efter 
utgångsdatumet som är tryckt på förpackningen.

– Foliepåsen innehåller en förpackning med silikagel, 
manipulera inte förpackningen, släng den på ett säkert sätt i 
hushållsavfallet.

– Rådgör alltid med din läkare eller vårdgivare innan du fattar 
några medicinska beslut till följd av detta test.

FÖRVARING
Förvara kitet vid en temperatur på mellan 2–30°C. Testremsorna 
är stabila fram till det utgångsdatum som är tryckt på 
förpackningen förutsatt att foliepåsen är hel. Använd inte 
testremsorna efter det angivna utgångsdatumet. Testremsorna 
bör användas inom 2 timmar efter att de tagits ur foliepåsen.
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KONTAKTA OSS FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
För mer information om detta test eller andra från TestCard, besök:
testcard.com

För support och klagomål, besök:
testcard.com eller e-post support@testcard.com

TestCards online-support inkluderar:
– Vanliga frågor och svar
– Instruktionsfilmer
– Supportartiklar

Livechatt med vår support finns både i appen och på vår webbplats.

SYMBOLERNA I PAKETET

HUR LÄSER JAG AV RESULTATET?
(TOLKNING AV RESULTAT)

Möjliga resultat:

Negativt
Goda nyheter, vi har inte upptäckt någon UVI.
Du har troligtvis ingen urinvägsinfektion. Om du fortsätter ha 
symtom på UVI rekommenderar vi att du kontaktar din vårdgivare.

Möjlig UVI
Vi har upptäckt en möjlig UVI. 
Ditt urinprov visar att du kan ha UVI. Vi föreslår att du kontaktar din 
vårdgivare.

Hög sannolikhet
Ditt urinprov visar att det är mycket sannolikt att du har UVI. 
Vi rekommenderar att du kontaktar din vårdgivare så snart som 
möjligt. 

BEGRÄNSNINGAR
Nitrit – Långvarig urinretention i urinblåsan (4–8 timmar) är 
nödvändig för att få ett tillförlitligt resultat. Användning av antibiotika 
eller kemiska läkemedel bör avbrytas tre (3) dagar innan testet 
utförs, annars kan resultaten påverkas. Stora mängder 
askorbinsyra minskar mätningens känslighet.

Leukocyter – Formaldehyd (stabilisator) och medicinering med 
imipenem, meropenem och klavulansyra kan orsaka falska positiva 
reaktioner. Om urinprovet har en markant egen färg kan 
reaktionsfärgen intensifieras på grund av en adderande effekt. 
Urinproteinutsöndringar över 500 mg / dL och glukosutsöndringar i 
urinen över 1 g / dL kan minska reaktionsfärgens intensitet, liksom 
cefalexin och gentamycin om de administreras i höga dagliga 
doser, eller borsyra om de används som konserveringsmedel.

PRODUKTEGENSKAPER

Analytiskt intervall: 
pH  5 - 8.5
Nitriter NEG - POS 
Leukocyter  NEG - 500 LEU/uL

Känslighet:
Nitriter  13-22 umol/L 
Leukocyter – 5-15 LEU/uL

FÖRVÄNTADE VÄRDEN
Färsk urin från en frisk individ förväntas inte ha detekterbara 
leukocyter eller nitriter samt ett pH på cirka 6, och rapporteras 
därför som ett ”negativt” resultat.

Tillverkare

Utgångsdatum

Partinummer

Förvara mellan x och y

Se bruksanvisningen

Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik

Katalognummer

Återanvänd ej

EU auktoriserad representant

+2ºc

+30ºc
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