TESTY PASKOWE DO ANALIZY MOCZU
Instrukcja użytkowania
Niniejsza Instrukcja użytkowania dotyczy następujących produktów: 35-URS-2K • 35-URS-10 • 35-URS-11.
Do półilościowych i jakościowych oznaczeń kwasu askorbinowego, glukozy, bilirubiny, ketonów, ciężaru właściwego, krwi, pH, białka, urobilinogenu, azotynów
i leukocytów w moczu.
WSTĘP
Testy paskowe do analizy moczu Condor-Teco (Urine Reagent Strips URS) są twardymi,
plastikowymi paskami z umieszczonymi na nich polami reakcyjnymi nasyconymi wieloma
różnymi odczynnikami. W zależności od stosowanego produktu, testy paskowe do analizy moczu
pozwalają przeprowadzić oznaczenia kwasu askorbinowego, glukozy, bilirubiny, ketonów (kwasu
acetylooctowego), ciężaru właściwego, krwi, pH, białka, urobilinogenu, azotynów i leukocytów
w moczu. Wyniki oznaczeń mogą dostarczyć informacji o stanie metabolizmu
węglowodanowego, pracy nerek i wątroby, równowadze kwasowo-zasadowej i bakteriomoczu.1, 2
Testy paskowe do analizy moczu spakowane są wraz z czynnikiem osuszającym
w plastikowej zakręconej butelce. Każdy test jest stabilny i gotowy do zastosowania natychmiast
po wyjęciu go z butelki. Pojedynczy test paskowy z odczynnikami służy do jednorazowego użycia.
Wyniki reakcji kolorystycznej uzyskiwanej na teście są porównywalne z kodem kolorystycznym
na butelce. Nie jest konieczne przeprowadzanie żadnych obliczeń ani użycie sprzętu
laboratoryjnego.
ZASADA TESTU
Kwas askorbinowy: Test składa się ze związku czynnika chelatującego i wielowartościowego
jonu metalu w stanie wysokim. Dzięki temu barwnik składnika może reagować z jonem metalu
w stanie niskim, powodując zmianę kolorów od niebiesko-zielonego do żółtego.
Glukoza: Test oparty jest na podwójnej reakcji enzymatycznej. Pierwszy enzym oksydaza
glukozowa katalizuje tworzenie kwasu glukozowego i nadtlenku wodoru w wyniku utleniania
glukozy. Drugi z enzymów peroksydaza katalizuje reakcję pomiędzy nadtlenkiem wodoru
i chromogenem jodku potasu, w wyniku której chromogen jest utleniany do kolorów od niebieskozielonego do zielonawo-brązowego przez brąz i ciemny brąz.
Bilirubina: Test oparty jest na sprzęganiu bilirubiny z diazoniową solą dichloroaniliny w silnie
kwasowym środowisku. Zakres kolorów: od jasno brązowego do czerwonawo-brązowego.
Ketony: Test oparty jest na reakcji kwasu acetylooctowego z nitroprusydkiem sodu w neutralnym
środowisku. Zakres kolorów: od beżu lub jasnoróżowego w przypadku wyników „ujemnych”
do różowego i ciemnoróżowego w przypadku wyników „dodatnich”.
Ciężar właściwy: Test oparty jest na widocznej zmianie pKa w wyniku zmian stężenia jonów
pewnych wstępnie przygotowanych polielektrolitów. Kolor wskaźnika zmienia się
od ciemnoniebieskiego do niebiesko-zielonego dla moczu z niskim stężeniem jonów
i od zielonego do żółto-zielonego dla moczu z wysokim stężeniem jonów.
Krew: Test oparty jest na pseudoperoksydazyjnym oddziaływaniu hemoglobiny i erytrocytów,
które biorą udział w katalizie reakcji 3,3',5,5'-tetrametylobenzydyny i buforowaniu peroksydazy
organicznej. W wyniku reakcji uzyskiwane są kolory od pomarańczowego do żółto-zielonego
i ciemnozielonego. Przy dużych stężeniach krwi kolor może zmienić się na ciemnoniebieski.
pH: Test oparty jest na obserwacji barwy wskaźnika pH, w którym błękit bromotymolowy
i czerwień metylowa są kolorami pozwalającymi rozróżnić pH w zakresie od 5 do 9. Zakres
kolorów: od pomarańczowo-czerwonego do żółtego i żółto-zielonego do niebiesko-zielonego.

pH: 0.2% czerwieni metylowej; 2.8% błękitu bromotymolowego; 97% substancji nie biorących udziału
w reakcji.
Białko: 0.3% błękitu bromofenolowego; 99.7% buforu i substancji nie biorących udziału w reakcji.
Urobilinogen: 2.9% p-dietyloaminobenzaldehydu wraz z buforem i substancjami nie biorącymi udziału
w reakcji.
Azotyny: 1.4% kwasu p-arsanilowego wraz z buforem i substancjami nie biorącymi udziału w reakcji.
Leukocyty: 0.4% pochodnej estrowej indoksylu; 0.2% soli diaznoniowej; 99.4% buforu i substancji
nie biorących udziału w reakcji.
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA
Testy paskowe do analizy moczu przeznaczone są do diagnostyki in vitro. Nie wolno dotykać testu
w miejscach, w których znajdują się odczynniki.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zakresie 15°-30°C (59-86°F). Nie wystawiać
na bezpośrednie działanie słońca. Nie używać po upłynięciu daty ważności. Nie usuwać środka
osuszającego z butelki.
ZALECANE PROCEDURY STOSOWANIA
Wszystkie nieużywane testy paskowe muszą być przechowywane w oryginalnej butelce. Przeniesienie
ich do innego pojemnika może spowodować zniszczenie testów do tego stopnia, że staną się
nieprzydatne. Nie wolno usuwać środka osuszającego z butelki. Testy paskowe wyjmować z pojemnika
bezpośrednio przed użyciem. Należy je zużyć w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia pojemnika. Nie wolno
dotykać obszaru reakcyjnego testów paskowych. Jeśli test paskowy jest wyraźnie zmieniony, należy
sprawdzić czy nie upłynął termin ważności produktu i czy reaguje właściwie z materiałem kontrolnym.
POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK
Mocz należy pobrać do czystego pojemnika i zbadać go najszybciej, jak jest to możliwe. Nie wirować
próbki. Nie zaleca się stosowania środków konserwujących. Jeśli test nie może zostać przeprowadzony
w ciągu godziny od momentu pobrania, próbkę należy natychmiast schłodzić. Przed przeprowadzeniem
testu należy doprowadzić próbkę do temperatury pokojowej.
PROCEDURA WYKONANIA TESTU
1. Z butelki należy wyjąć tylko taką liczbę testów paskowych, która zostanie natychmiast użyta. Należy
dobrze dokręcić zakrętkę butelki.
2. Zanurzyć wszystkie pola reakcyjne na teście paskowym w moczu.
3. Po wyjęciu oprzeć test paskowy o brzeg pojemnika z moczem, by usunąć jego nadmiar. Osuszyć
test na ręczniku papierowym, aby usunąć pozostały mocz i uniknąć naciekania odczynników
z innych obszarów testu paskowego.
4. Porównać pola odczynnikowe z wzorcami barw umieszczonymi na etykietce pojemnika, wyniki
należy odczytywać w określonym czasie. Zachowanie właściwego czasu odczytu jest kluczowe dla
uzyskania poprawnych wyników.
5. Odczytać wyniki przez porównanie kolorów.

Białko: Test oparty jest na reakcji białka z odczynnikiem wskaźnikowym. Barwy pola testowego
zmieniają się od żółtej wynik negatywny, przez żółto-zieloną ślad, do zielonej i zielono-niebieskiej
w przypadku dodatniego wyniku testu.
Urobilinogen: Test opar ty jest na zmodyfikowanej reakcji Ehrlicha, w której
p-dietyloaminobenzaldehyd reaguje z urobilinogenem w silnie kwasowym środowisku. Zakres
kolorów: od jasnoróżowego do ciemnopurpurowego.
Azotyny: Test polega na przekształceniu azotanu w azotyn w wyniku działania bakterii
Gram-ujemnych obecnych w moczu. Azotyn reaguje z kwasem p-arsanilowym i tworzy związek
diaznoniowy w środowisku kwaśnym. Z kolei związek diazoniowy łączy się
z 1,2,3,4-tetrahydrobenzo(h)chinoliną dając różowe zabarwienie.
Leukocyty: Test oparty jest na działaniu esterazy znajdującej się w leukocytach. Esteraza
katalizuje hydrolizę pochodnej estrowej indoksylu. Uwolniony ester indoksylu reaguje z solą
diazoniową w wyniku czego otrzymujemy barwy od beżowo-różowej do fioletowej.
ODCZYNNIKI (w oparciu o ciężar substancji suchej w momencie impregnacji)
Kwas askorbinowy: 5.8% chlorku żelazowego; 4.9% DTPA; 1.2% dipirydylu; 89.1% buforu
i substancji nie biorących udziału w reakcji.
Glukoza: 16.3% oksydazy glukozowej (Aspergillus Niger, 1.3 IU); 0.6% peroksydazy
(horseradish, 3300 IU); 0.7% jodku potasu; 76.1% buforu i substancji nie biorących udziału
w reakcji.
Bilirubina: 0.4% soli diazoniowej 2,4-dichloroaniliny wraz z buforem i substancjami nie biorącymi
udziału w reakcji.
Ketony: 7.7% nitroprusydku sodu wraz z buforem i substancjami nie biorącymi udziału w reakcji.
Ciężar właściwy: 2.8% błękitu bromometylowego; 6.0% poli(eteru metylowowinylowego/bezwodnika maleinowego); 28.2% wodorotlenku sodu.
Krew: 6.6% wodorotlenku kumenu; 4.0% 3,3',5,5'-tetrametyloaminobenzaldehydu; 89.4% buforu
i substancji nie biorących udziału w reakcji

Uwaga: Zmiany koloru, które nastąpią po upływie dwóch minut nie mają znaczenia diagnostycznego.
KONTROLA JAKOŚCI
W celu uzyskania poprawnych wyników należy przy otwarciu nowego pojemnika przeprowadzić kontrolę
testów paskowych stosując próbki kontrolne dodatnie i ujemne. Kontrola taka może być przeprowadzona
również losowo przy badaniu każdej serii próbek. Każde laboratorium powinno ustalić własne metody
kontroli, zwracając uwagę na sposób przechowywania testów i wykonania oznaczeń, o ile wyniki
znacząco odbiegają od oczekiwanych.
WYNIKI
Wyniki otrzymuje się przez bezpośrednie porównanie barw powstałych na poszczególnych polach testu
paskowego z odpowiednimi barwami umieszczonymi na etykiecie pojemnika. Kod kolorystyczny
na butelce odpowiada wartościom nominalnym. Wartości rzeczywiste fluktuują wokół wartości
nominalnych.
OGRANICZENIA METODY
Substancje powodujące zmianę normalnej barwy moczu mogą wpływać na odczyt wyniku testu
paskowego (np. wysoki poziom bilirubiny, leki zawierające barwniki, nitrofurantoina, ryboflawina).
Porównanie kolorów zależy od subiektywnej oceny użytkownika. Z tego powodu zaleca się, by personel
laboratorium zajmujący się interpretacją wyników uzyskiwanych przy pomocy testów paskowych został
przebadany w kierunku daltonizmu.
Tak jak w przypadku każdego testu laboratoryjnego, ostateczna diagnoza oraz decyzja lekarza
nie powinna być oparta na wyniku pojedynczego testu ani metody.
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Kwas askorbinowy: Podwyższony wynik kwasu askorbinowego może zostać uzyskany
w przypadku obecności w moczu silnie redukujących związków, takich jak: siarczany (IV) żelaza,
cyny, miedzi itp.

Urobilinogen: Zakres stężenia urobilinogenu w moczu oznaczanym przy pomocy tego testu wynosi
0.2-1.0 jednostek Ehrlicha/dl. Wynik o wartości 2.0 EU/dl może mieć znaczenie kliniczne i taka próbka
powinna być poddana dalszym badaniom.

Glukoza: W przypadku moczu zawierającego niewielkie ilości glukozy (75-125 mg/dl), niewielkie
ilości ciał ketonowych (40 mg/dl lub więcej) mogą przyspieszyć zmianę koloru. Wystąpienie
takiego stężenia ketonów, któremu towarzyszy podane stężenie glukozy jest jednak metabolicznie
nieprawdopodobne w przypadku badań sceeningowych. Reaktywność testu glukozy maleje wraz
ze wzrostem ciężaru właściwego i/lub wzrostem stężenia kwasu askorbinowego w moczu.
3
Reaktywność zależna jest także od temperatury.

Azotyny: Mocz fizjologiczny nie zawiera azotynów.3 W przypadku poważnych infekcji część wyników
uzyskanych za pomocą testu będzie pozytywna w zależności od czasu, który mocz przebywał
w pęcherzu przed wydaleniem i zbiórką.

Bilirubina: W przypadku moczu zawierającego duże ilości chlorpromazyny lub rafampenu mogą
wystąpić reakcje, które mogą zostać pomylone z dodatnim wynikiem dla bilirubiny.3 Indykan
(siarczan indoksylu) oraz metabolity Lodine mogą być przyczyną uzyskania wyniku fałszywie
dodatniego lub nietypowego koloru. Kwas askorbinowy (25 mg/dl lub więcej) może być
przyczyną uzyskania wyniku fałszywie ujemnego.
Ketony: W przypadku moczu zawierającego MESNA, duże ilości fenyloketonów lub metabolitów
3
L-dopa reakcje kolorystyczne mogą zostać zinterpretowane jako „dodatnie”.
Ciężar właściwy: Chemiczny charakter ciężaru właściwego może być przyczyną nieznacznych
różnic w wynikach testu w stosunku do wyników uzyskiwanych przy pomocy innych metod
pomiaru. W przypadku moczu o odczynie mocno alkalicznym można uzyskać wyniki stosunkowo
niskie w porównaniu do innych metod. Podwyższone wskazania ciężaru właściwego mogą zostać
uzyskane w przypadku obecności nieznacznych ilości białka (100-750 mg/dl).
Krew: Czułość testu do oznaczania krwi jest ograniczona w przypadku moczu o dużym ciężarze
właściwym i/lub moczu o dużej zawartości kwasu askorbinowego. W przypadku peroksydazy
bakteryjnej występującej w czasie zakażenia układu moczowego istnieje ryzyko uzyskania
wyników fałszywie dodatnich.

Leukocyty: Normalny mocz nie zawiera leukocytów. Pozytywny wynik badania ma istotne znaczenie
kliniczne i dlatego zaleca się powtórzenie oznaczenia dla świeżej próbki pobranej od tego samego
pacjenta. Znaczenie kliniczne ma dopiero powtórny wynik dodatni testu.
CHARAKTERYSTYKA METODY
Charakterystyka testów paskowych do analizy moczu Condor-Teco (Urine Reagent Strips URS) została
określona w wyniku badań laboratoryjnych i klinicznych. Parametrami ważnymi dla użytkownika są:
czułość, specyficzność, dokładność i precyzja. Testy paskowe do analizy moczu Condor-Teco (URS)
zostały opracowane z myślą o wyspecjalizowaniu na oznaczane w moczu składniki, za wyjątkiem
wymienionych poniżej zakłóceń (patrz OGRANICZENIA METODY).
W przypadku testów paskowych do odczytu wzrokowego dokładność jest funkcją sposobu przypisania
wyników do kolorów wydrukowanych na butelce oraz ograniczenia ludzkiego oka na odczyt testu.
Oszacowanie precyzji tego typu testu jest trudne, ze względu na zmienny czynnik, którym jest ludzkie
oko. Z tego powodu zaleca się, aby użytkownicy opracowali swoje własne standardy.
Kwas askorbinowy: Test pozwala wykryć obecność kwasu askorbinowego w moczu przy stężeniu
badanego czynnika powyżej 10 mg/dl moczu.
Glukoza: Test jest specyficzny dla glukozy. Żadna z innych substancji znajdujących się w moczu nie daje
wyników dodatnich. Obszar odczynnika nie reaguje z laktozą, galaktozą, fruktozą oraz zredukowanymi
metabolitami leków, np. salicylanami czy kwasem nalidyksowym. Test może być wykorzystywany
do oznaczenia, czy zredukowaną substancją znajdującą się w moczu jest glukoza. Wykrywany jest
poziom około 100 mg/dl glukozy w moczu.

pH: Brak przestrzegania poprawnej procedury i pozostawianie na teście paskowym nadmiernej
ilości moczu, może powodować „naciekania”, w którym kwaśny bufor z obszaru przeznaczonego
do oznaczania białka nacieka na obszar do oznaczania pH, powodując uzyskanie fałszywie
obniżonych wyników pH.

Bilirubina: czułość testu wynosi 0.4-0.8 mg/dl bilirubiny w moczu. Reakcja uważana jest za specyficzną
przy oznaczaniu obecności bilirubiny w moczu.

Białko: W przypadku moczu o odczynie zasadowym istnienie możliwość uzyskania wyników
fałszywie dodatnich. Wyniki fałszywie ujemne można uzyskać w przypadku moczu zawierającego
związki czwartorzędowego amonu.4

Ketony: Test pozwala na półilościową ocenę stężenia ciał ketonowych w moczu i reaguje z kwasem
acetylooctowym w moczu. Nie reaguje natomiast z acetonem i kwasem ß-hydroksymasłowym. Zakres
wykrywalności wynosi 5-10 mg kwasu acetylooctowego w dl moczu.

Urobilinogen: Obszar testowy reaguje z substancjami zakłócającymi takimi jak porfobilinogen
i kwas p-aminosalicylowy, które wchodzą w reakcję z odczynnikiem Ehrlicha.3 Test nie jest
wiarygodną metodą do oznaczania porfobilinogenu. Leki zawierające barwniki azowe mogą
dawać mylący złoty kolor. Brak urobilinogenu nie może zostać potwierdzony przy użyciu tego
testu.

Ciężar właściwy: Test pozwala oznaczyć ciężar właściwy moczu w zakresie 1.000 do 1.030. Test ten
koreluje o 0.005 z wartościami uzyskanymi przy pomocy metod określających współczynnik odbicia.

Azotyny: Różowy kolor nie odzwierciedla ilości obecnych bakterii. Wszelkie zmiany koloru
różowego powinny być interpretowane jako dodatni wynik oznaczania azotynów sugerujący
poziom 105 lub wyższy mikroorganizmów/ml. Mikroorganizmy mogą być przyczyną infekcji dróg
moczowych, a ponieważ nie wytwarzają reduktazy, to nie powodują przekształcenia azotanów
w azotyny.
Leukocyty: Na wynik testu mają wpływ mocny kolor moczu, obecność cephalexiny (Keflex) oraz
gentamycyny. Wysoka zawartość białka (500 mg/dl lub więcej) zmniejsza intensywność reakcji
barwnej. Podwyższony poziom glukozy lub zwiększony ciężar właściwy mogą zawyżać wyniki.
WARTOŚCI PRAWIDŁOWE
Kwas askorbinowy: Dzienne wydalanie kwasu askorbinowego z moczem uzależnione jest od jego
spożycia, w przybliżeniu jest to połowa dziennej racji. Średnio z moczem kwas askorbinowy
wydalany jest w ilości 20-30 mg/dobę. W przypadku obecności kwasu askorbinowego w moczu,
należy ograniczyć zażywanie witaminy C w ciągu 24 godzin i ponownie wykonać badania. Wynik
fałszywie ujemny oraz słaba reakcja na obecność glukozy, krwi i bilirubiny obserwowane są przy:
- stężeniu kwasu askorbinowego w moczu wyższym niż 50 mg/dl w próbce (dla glukozy),
- stężeniu kwasu askorbinowego w moczu wyższym niż 50 mg/dl w próbce (dla bilirubiny),
- stężeniu kwasu askorbinowego w moczu wyższym niż 10 mg/dl w próbce (dla krwi).
Glukoza: Niewielka ilość glukozy jest z reguły wydalana przez nerki.5 Stężenie glukozy na poziomie
0,1 g/dl odczytane w ciągu 10 lub 30 sekund, może być uznane za odbiegające od normy (jeśli
wynik powtarza się). Po upływie 10 sekund wynik należy traktować jako wynik testu
jakościowego. W celu uzyskanie wyników półilościowych należy odczekać 30 sekund.
Bilirubina: W moczu zdrowego człowieka nie stwierdza się obecności bilirubiny nawet przy
użyciu najczulszych testów. Wykrycie śladowych ilości bilirubiny w moczu jest więc wskazaniem
do przeprowadzenia szczegółowych badań. Nietypowe kolory (inne niż kolory wyników ujemnych
i dodatnich wydrukowane na butelce) mogą wskazywać, że w moczu obecne są barwniki żółci
pochodne bilirubiny, powodujące zafałszowanie wyników.
Ketony: Mocz zdrowego człowieka nie zawiera ketonów. Wykrywalne ilości ketonów mogą
wystąpić w moczu w przypadku stresu fizjologicznego, takiego jak post, ciąża lub regularne,
forsowne ćwiczenia.6-8 Wysoki poziom ketonów występuje w moczu (zanim podniesie się poziom
ketonów w surowicy) w przypadku diet głodówkowych i w innych sytuacjach, w których
obserwowany jest zmieniony metabolizm węglowodanowy.9
Ciężar właściwy: Ciężar właściwy różnych próbek moczu może wahać się w zakresie
1.003-1.040. W przypadku puli moczu pobieranego przez 24 godziny od zdrowej osoby dorosłej
stosującej normalna dietę i przyjmującej normalne ilości płynów, ciężar właściwy moczu wynosi
1.016 -1.02210. W przypadku poważnej niewydolności nerek ciężar właściwy moczu wynosi
1.010 (wartość filtratu kłębowego).
Krew: Wystąpienie w polu reakcyjnym zielonych plamek lub zabarwienie się pola na kolor zielony
(w ciągu 40 sekund) wskazuje na obecność krwi w moczu i potrzebę dalszych szczegółowych
badań. Krew znajduje się często (ale nie zawsze) w moczu kobiet przechodzących menstruację.
pH:

noworodki: 5-7

potem: 4.5-8

średnio: 63

Krew: Test odczytywany zgodnie z zaleceniami ma czułość na stężenie wolnej hemoglobiny na poziomie
0.015 mg/dl lub 5-10 czerwonych krwinek/µl moczu. Test jest nieznacznie bardziej czuły na wolną
hemoglobinę i mioglobinę niż na erytrocyty.
pH: Pole testowe pozwala na ilościowe określenie pH w zakresie od 5 do 9 z dokładnością do 1 jednostki.
Na odczyt pH nie mają wpływu zmiany stężenia mieszaniny buforowej moczu.
Białko: Test jest bardziej czuły na albuminę niż na globulinę, hemoglobinę, białka Bence-Jonesa
i mukoproteiny. Wynik ujemny nie wyklucza obecności tych białek. Obszar testu jest czuły na 15 mg/dl
albuminy. W zależności od zmian w moczu w warunkach klinicznych, w pewnych warunkach oznaczane
mogą być mniejsze stężenia.
Urobilinogen: Test pozwala na określenie stężenia urobilinogenu w moczu na poziomie 0.2 EU/dl.
Nie można na podstawie testu stwierdzić nieobecności urobilinogenu w moczu.
Azotyny: Czułość testu wynosi 0.075 mg azotynu sodowego w dl moczu. Porównanie obszaru
odczynnika, na którym zaszła reakcja, ułożonego na białym tle może pomóc przy odczycie mniejszych
stężeń jonów azotynu, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte. Test jest specyficzny na
działanie azotynu i nie reaguje z innymi substancjami znajdującymi się normalnie w moczu.
Leukocyty: Test pozwala na wykrycie 10-15 WBC/µl. Na wynik nie wpływają erytrocyty i najczęściej
występujące w moczu bakterie.
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Białko: W moczu zebranym w czasie 24 godzin, nerki mogą wydzielać 1-14 mg/dl białka. Zmiana
zabarwienia pola reakcyjnego powyżej znacznika oznacza występowanie poważnego
białkomoczu. W przypadku moczu o dużym ciężarze właściwym, obszar testu może zbliżać się
do znacznika, nawet w przypadku normalnego stężenia białka. Przy ocenie znaczenia wyników
niezbędne jest doświadczenie kliniczne.

