
Albumin findes i urinen i meget små mængder, i nogle tilfælde så små 
mængder, at det ikke kan spores. Et højt indhold af albumin afspejler 
dysfunktion af nyrerens filtreringsfunktioner. 

Glukose og triglycerid (fedt) koncentrationen, eller en forhistorie med 
diabetes og/eller forhøjet blodtryk, er faktorer der fremmer albumin i urinen. 

Albumin testen er en hurtig immunokromatografisk test til kvalitetsmåling af 
albumin i urinen. 

Det er på mindre end 10 minutter muligt at spore albuminkoncentrationen i 
urinen.

NYRE -OG ALBUMINTEST

NYRETEST - ALBUMIN
Nem og sikker hjemmetest der sporer albumin i 
urinen BRUGSANVISNING

PAKKEN INDEHOLDER DET NØDVENDIGE, TIL AT TAGE 1 ALBUMIN TEST:

1 stk. teststrimmel

* Læs brugsanvisningen grundigt inden du tager testen.
* Åben først den beskyttende aluminiumpose når du er klart til at tage testen. 
* Anti-fugtposen skal ikke bruges.

- 1 stk. brugsanvisning

- 1 stk. forseglet beskyttende aluminiumspose 
indeholdende:

INDHOLD

- 1 stk. plastikbæger til 
urinprøve

1 stk. anti-fugtpose

FORHOLDSREGLER
1) Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden du tager testen. Testen kan 

kun fortolkes, hvis instruktionerne er nøje overholdt.
2) Opbevares utilgængeligt for børn.
3) Tag ikke testen hvis datoen er overskredet, eller hvis posen er 
beskadiget.

4) Overhold tid, blod og fortynder begrænsningerne.
5) Opbevares ved  +4°C og +30°C. Må ikke fryses.
6) Kasseres efter brug. Testen kan kun bruges én gang.
7) Kun til udvendig brug. MÅ IKKE INDTAGES.
8) Denne test er udelukkende til in-vitro diagnostisk selvtest brug.
9) Alle komponenterne kan smides ud efter brug.
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fig. C

10 sec.

POSITIVT RESULTAT
Intensiteten af C stregen(kontrol) er kraftigere end stregen under T (test). Dette resultat 
indikerer, at din urin indeholder mere en 20 mg/L albumin. Det anbefales derfor, at du tager 
kontakt til din læge.

GRÆNSE-RESULTAT
Stregerne under C og T har samme farveintensitet. Dette resultat indikerer at din urin in-
deholder 10-20 mg/L albumin. Du bør derfor kontrollere koncentrationen af albumin i din 
urin fra tid til anden.

NEGATIVT RESULTAT
Intensiteten af stregen under T er kraftigere end stregen under C. Dette resultat indikerer at 
din urin indeholder mindre end 10 mg/L albumin.

UGYLDIGT RESULTAT
Hvis der ikke fremkommer en streg under C, er det ikke muligt at tolke på testen. Testen 
betragtes som ugyldig. I dette tilfælde anbefales det at gentage testen med en ny Albumin 
Test, og en ny urinprøve.

FREMGANGSMÅDE

1) Saml en smule af din urin i plastikbægeret. (urinens 
mængde: omkring 1 – 1,5 cm i bægeret). - fig. A

N.B.: Det anbefales at du bruger din morgenurin. 

2)  Åben posen og udtag teststrimlen. Hold på det 
dertil indrettede stykke. - fig. B
Smid anti-fugtposen ud.

3) Dyp teststrimlen vertikalt i bægeret, som indehol-
der din urin, i 5-10 sekunder.

N.B.: Urinen må ikke overstige den blå streg marke-
ret på teststrimlen under pilene. - fig. C

4) Placer teststrimlen på et fladt og tørt underlag, så 
reaktionen kan finde sted.

LÆSNING AF RESULTATET

LÆS RESULTATET EFTER 5 MINUTTER.
LÆS IKKE RESULTATET EFTER 15 MINUTTER.

For at tolke resultatet er det nødvendigt at sammenligne 
farven af stregen under T (test) med stregen under C 
(kontrol).

F.A.Q. - SPØRGSMÅL OG SVAR

HVORDAN VIRKER ALBUMIN-TESTEN?
Nyrerne filtrerer blodet for at fjerne urenheder, dermed bliver små stoffer udskilt i urinen, 
mens større proteiner bevares. Albumin er et af disse proteiner. Hvis nyrerne fungerer som 
de skal, vil der ikke være nogen, eller en meget lille koncentration af albumin i urinen (min-
dre end 10 mg/L).

Albumin testen gør det muligt at finde ud af hvorvidt, der er en unormal koncentration af 
albumin i urinen.

JEG BRUGTE IKKE MORGENURIN SOM DET STÅR SKREVET I INSTRUKTIONEN. PÅVIRKER 
DETTE MIT RESULTAT? 
Morgenurinen indeholder generelt en højere koncentration af forskellige stoffer. Af den 
grund anbefales det at benytte morgenurinen, for at opnå det mest retvisende resultat. 
Albumin testen kan dog tages med urin, på alle tidspunkter af dagen. 

JEG EFTERLOD TESTSTRIMLEN I URINEN, I MERE END 10 SEKUNDER. FÅR JEG STADIG ET 
GYLDIGT RESULTAT? 
Ja, resultatet er stadig gyldigt, da et par sekunder over de 10 ikke påvirker resultatet. 

JEG EFTERLOD TESTSTRIMLEN I URINEN, MINDRE END 5 SEKUNDER. FÅR JEG STADIG ET 
GYLDIGT RESULTAT? 
Nej, resultatet er ugyldigt, da urinprøvemængden ikke er tilstrækkelig. 

HVAD GØR JEG HVIS RESULTATET ER POSITIVT? 
Et positivt resultat betyder, at der er fundet mere end 20 mg/L albumin i din urin. Resul-
tatet kan være midlertidigt, grundet din fysiologiske tilstand, gentag derfor testen nogle 
dage efter. Hvis du igen får et positivt resultat, skal du tage kontakt til din læge og fremvise 
resultatet. 

HVAD GØR JEG HVIS TESTEN GIVER ET GRÆNSE-RESULTAT? 
Resultatet er på grænsen, hvis der bliver fundet en albumin koncentration mellem 10-20 
mg/L. Resultatet betyder ikke andet end, at du skal kontrollerer albumin koncentrationen i 
din urin jævnligt.

JEG DYRKER SPORT, KAN DET PÅVIRKE MIN TEST? 
Ja, intensivt fysisk arbejde, fremkalder en forhøjet albumin koncentration i urinen. Du bør 
undgå at udføre testen under disse omstændigheder. 

ER DER ANDRE OMSTÆNDIGHEDER, HVOR TESTEN IKKE BØR TAGES? 
Ja, i tilfældet af at du har feber, alvorlig infektion eller er gravid, da alle disse tilfælde afleder 
en forhøjet koncentration af albumin i urinen. 

BØR JEG OVERHOLDE EN BESTEMT DIÆT? 
Overdrevent væskeindtag dagen inden testen udføres, kan resulterer i et falskt negativt re-
sultat. Omvendt kan et utilstrækkeligt væskeindtag medføre et falskt positivt resultat. Du 
skal derfor indtage væske på normal vis.

SYMBOLER
Urin niveau indikator

Kontrolstreg ”C”

Teststreg ”T”

Greb ende

fig. B

fig. A 1-1,5 cm.

5 min.

T    C

T    C

T    C
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T    C

In vitro diagnostisk udstyr

Læs instruktioner før brug

Opbevar mellem

Udløbsdato (sidste dag i måneden)

Må ikke genbruges
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