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In-vitro-diagnosticum,
geschikt voor een eigen toepassing

Teststroken voor een snel bewijs van glucose, keton en ascorbinezuur in de urine

Gebruiksaanwijzing zie keerzijde

Toepassing
Zoektest voor de vroegtijdige vaststelling en bewaking
van de suikerziekte (Diabetis mellitus) en stofwisselings
onregelmatigheden.
De test is ook geschikt voor:
• De voorkomende diagnostiek (Screening),
• de therapiebewaking als verloop- en recidivecontrole
• voor een zelfcontrole door de patiёnt
De voorhanden urineteststroken dienen uitsluitend
voor de herkenning van een ziekelijke pathologische
verandering van de menselijke urine.

Teststroken tegen zonlicht en vochtigheid beschermen.
Doos koel (niet in de koelkast) en droog bewaren tussen
4 ... 30°C.
Bij een doelmatige bewaring zijn de teststroken tot aan
het opgedrukte vervaldatum houdbaar.
Beschadigde dozen of teststroken altijd verwerpen.
Het stop van de teststrookdoos bevat een niet giftig
droogmiddel. Zou het eens worden ingeslikt, overvloedig
water drinken (event. dokter consulteren).
Verwijderd U de gebruikte teststroken (teststroken slechts
eenmaal te gebruiken) over de huisafval.
De verklaring voor de symbolen op de vouwdoos en
doosetiket zie beneden.
Teststroken voor kinderen ontoegankelijk bewaren!

Aanwijzingen
Bespreekt U iedere positieve en iedere onduidelijke Symbolen en hun betekenis
diagnose met Uw dokter. Dat moet U in ieder geval ook
doen, wanneer deze test geen diagnose oplevert, de
Conformiteitsverklaring (Produkt vervult de
klachten echter bestaan.
in-vitra-diagnosiek-richtlijn 98/79/EG van de
Bij een verdenking op een foutieve negatieve diagnose
Europese Unie)
herhaalt U alstublieft de test met de teststrook uit een tot
nu toe ongeopende doos of vraagt U Uw dokter. Verdere
Op de gebruiksinformatie letten! (Voor het
onderzoeken zal Uw dokter met de in zijn laboratorium
gebruik zorgvuldig lezen!)
gebruikelijke methoden uitvoeren. Principieel maken
aparte teststrookresultaten eerst in verband met andere
30 °C Opslagtemperatuur (4 ... 30°C) – Bewaren bij
geneeskundige diagnosen een deﬁnitieve diagnose en
kamer-temperatuur wordt aanbevolen, directe
4 °C
een gedoelde therapie mogelijk.
binnenvallende zonnestralen moeten worden
vermeden.
Voor het verzamelen van de urine slechts goed gespoelde,
zuivere vaten gebruiken.
Urine zo mogelijk onmiddellijk na de verzameling
Te gebruiken tot (na aﬂoop van de opgeonderzoeken.
drukte vervaldatum niet meer gebruiken!)
Altijd slechts het vereiste aantal aan teststroken
ontnemen. Testvelden niet beroeren. De verpakking na
LOT Chargekenmerking
het ontnemen onmiddellijk weer goed sluiten.
Droogmiddel in de stop niet verwijderen. Stop niet
REF Artikelnummer voor het nieuwe aanschaﬀen
beschadigen.

Uitvoering van de urinetest
De volgorde hierbij nauwkeurig in acht nemen:

Medi-Test Glucose 3

A vizeletteszt végrehajtása
A sorrend pontosan betartandó:
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1. Horloge met secondewijzer gereedleggen.
Datum en uurtijd noteren.
2. Doos openen. Slechts èèn teststrook ontnemen.
Reactiezones/testvelden niet beroeren.
3. Doos na het uitnemen van de teststrook onmiddellijk weer
goed sluiten.
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1. Másodpercmutatós óra készenlétbe helyezése. A dátum és a pontos
idő lejegyzése.
2. Doboz kinyitása. Egy tesztcsík kivétele. A reakciós zónát/
tesztmezőt megérinteni tilos!
3. A csomagolás a tesztcsík kivétel után azonnal szorosan
visszazárandó.

Informaties en verdere aanwijzingen

Principe
Keton: De test berust op het principe van de Legalʼsche test.
Aceetazijnzuur en aceton reageren met nitroprussidnatrium in het
alkalische medium tot een violet kleurencomplex.
Glucose: Het bewijs baseert op de glucoseoxidase-perioxidasechromogene-reactie. Buiten glucose is geen urine-inhoudsstof
bekend, die een positieve reactie levert.
Ascorbinezuur: Het bewijs berust op de ontkleuring van de
Tillmans-reagens. Het blauw gekleurde 2,6-dichloorphenolinedofenol-natriumzout wordt door acorbinezuur tot een kleurloze
leukovorm gereduceerd. De aanwezigheid van ascorbinezuur
wordt door een overslag van blauw naar rood aangetoond.

Evaluatie – foutbronnen
Keton: Aceetazijnzuur reageert met het testveld gevoeliger als
aceton. Waarden vanaf 10 mg/dl aceetazijnzuur resp. 50 mg/dl
aceton worden aangetoond. De kleurenvelden zijn in de volgende
aceetazijnzuur-concentraties ingedeeld:
• 0 (negatief), 25 (+), 100 (++) en 300 (+++) mg/dl resp.
• 0 (negatief), 2.5 (+), 10 (++) en 30 (+++) mmol/l.
Phenylketonen storen in hogere concentrarties, hebben echter een
afwijkende kleuring als resultaat. ß-Hydroxyboterzuur wordt niet
geregistreerd. Phthaleineverbindingen produceren op het testveld
roodachtige kleurtonen.
Glucose: Pathologische glucoseconcentraties worden door een
overslag van groen naar blauwgroen aangetoond. Gele tot zwak
groene testvelden zijn als negatief (resp. normaal) te beoordelen.
De kleurenvelden stemmen met de volgende glucoseconcentraties
overeen:
• 0 (negatief), 20 (normaal), 50, 150, 500 en 1000 mg/dl resp.
• 0 (negatief), 1.1 (normaal), 2.8, 8.3, 27.8 en 55.5 mmol/l.
Te lage tot verkeerd negative reacties zijn het resultaat van grotere
hoeveelheden ascorbinezuur, die na vitamine-C-toegiften (bijv.
vitaminetabletten, antibioticum - preparaten) evenals na het drin-

ken van fruitsap vermeerdert in de urine optreden. Remwerkingen
vertoont verrder gentisinzuur. Foutieve positieve reacties kunnen
door resten van peroxidebevattende of andere reinigingsmiddelen
worden veroorzaakt.
Ascorbinezuur: De kleurenvelden zijn in de volgende concentraties
ingedeeld:
• 0 (negatief), 10 (+) en 20 (++) mg/dl resp.
• 0 (negatief), 0,6 (+) en 1,1 (++) mmol/l.
Omdat reeds een ascorbinezuuirconcentratie van 5 mg/dl
(0.3 mmol/l) hoofdzakelijk bij lage glucoseconcentraties een
storende uitwerking heeft, moeten de glucosetest bij positief
ascorbinezuurbewijs worden herhaald, ten vroegste echter 10
uren na de laatste vitamine –C-toegifte.

Reagerende substanties
(Minimum hoeveelheid resp. –activiteit/cm2 bij aﬂoop van de houdbaarheid)
Keton:
Nitroprussid-Natrium
116 µg
Glucose:
Glucoseoxidase
3.2 U
Peroxidase
0.2 U
o-tolidins
65 µg
Ascorbinezuur:
2,6-Dichloorophenolindophenol 7.5 µg
Aanwijzingen
De uiwerking van medicamenten of hun metaboliten op de test is
niet in alle gevallen bekend. Raadplegg bij twijfel uw arts.

30 s
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4. Teststrook ca. 1 seconde in de urine indompelen.
Alle testvelden moeten met urine worden bevochtigd.
5. Na het uitrrekken van de teststrook uit de urineproef de
zijkant op papier kort afbetten. Teststrook niet uit de
hand leggen.
6. 30 seconden wachten.
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4. A tesztcsíkot mártsa bele a vizeletbe egy másodpercig. Minden
tesztmezőt érjen vizelet.
5. A vizeletmintából történő kivételt követően a tesztcsík szélét
óvatosan ütögesse oda egy papírlaphoz. A tesztcsíkot ne tegye le a
kezéből!
6. Várjon 30 másodpercet.

30-60 s
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> 60 s
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7. Met de beoordeling beginnen: Op het doosetiket vindt
U voor ieder testbeeld een kleurenrij. Pijlen op de
teststrook en het doosetiket tonen, in welke richtung
U de teststrook aan de kleurenrij moet aanleggen. Ieder
testveld moet een kleurenwaaede worden ingedeeld.
Wanneer geen overeenstemming wordt gevonden,
kiest U de kleurwaarde, die met het testveld het best
overeenstemt.
8. Resultaat noteren en uw dokter bij het volgende bezoek
voorleggen.
9. Beoordeling ten laatste 60 seconden na het indompelen
beёindigen. Neemt U de tijdelijke begrenzing in acht,
omdat verschillende testvelden hun kleurenintensiteit ook
daarna verder veranderen.
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7. Kezdje meg az értékelést: A ﬁola címkéjén minden tesztmezőre
vonatkozóan található egy színskála. A tesztcsíkon és a ﬁolán
található nyilak mutatják meg önnek, hogy a tesztcsíkot a színskála
melyik irányába kell hozzáilleszteni. Minden egyes tesztmezőhöz
rendeljen egy színértéket. Amennyiben nem talál egyező színt,
akkor válassza ki azt a színértéket, amely a legközelebb esik a
tesztmezőn találhatóhoz.
8. Írja fel az eredményt és mutassa meg orvosának, amikor
legközelebb felkeresi őt.
9. Az értékelést a vizeletbemártást követő 60 másodpercen belül
fejezze be. Gondosan ﬁgyeljen erre az időkorlátra, mivel az egyes
tesztmezők színintenzitása az idő előrehaladtával tovább változik.

Handelsvorm: Verpakkingen met 50 en 100 teststroken
Datum van de herziening: 04/2007

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren
Tel. 02421/969-0 · Fax 02421/969-199 · http://www.mn-net.com · sales@mn-net.com

Teststrook na de beoordeling wegwerpen.
NIET meermaals gebruiken!
Verandert U nooit het innemen van de
voorgeschreven medicamenten op grond van het
resultaat van deze teststrook.

In-vitro-diagnosztikum,
egyéni felhasználásra alkalmas

Használati utasítás

i
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Tesztcsíkok a vizeletben található glukóz, keton és aszkorbinsav gyors kimutatásához

1!
12
1

hu

A tesztcsíkot a kiértékelést követően el kell dobni.
Többször felhasználni TILOS!
Ezen tesztcsíkok eredményei alapján soha ne
változtasson az elrendelt gyógyszerek szedési
rendjén!

nem szabad eltávolítani, a dugaszt óvni kell sérüléstől.
A tesztcsíkokat napfénytől és nedvességtől óvni kell. A
Alkalmazás
doboz hűvös (nem hűtőszekrényben!) és száraz helyen,
Gyorsteszt a cukorbetegség (diabetes mellitus) és az 4 ... 30°C fok között tárolandó. Szakszerű tárolás esetén
anyagcsere-rendellenességek korai felismeréséhez és a tesztcsíkokat a csomagoláson feltüntetett lejárati időn
ellenőrzéséhez.
belül szabad felhasználni.
A sérült tesztcsíkokat, dobozokat azonnal ki kell dobni.
A teszt alkalmazható továbbá
A tesztcsíkokat tartalmazó doboz dugasza nem mérgező
• a megelőző diagnosztikában (screening);
szárítóanyagot tartalmaz. Lenyelés esetén igyon sok
• orvosi kezelések felügyeletében a betegség
vizet! (adott esetben forduljon orvoshoz). A használt
lefolyásának ellenőrzésére és a visszaesés
tesztcsíkokat (a tesztcsíkok egyszerhasználatosak) a
felismerésére;
háztartási szemétbe dobja!
• betegek önelleőrzésére.
A csomagoláson és a doboz címkéjén látható szimbólumok magyarázatát lásd lejjebb.
A mellékelt vizelet-tesztcsíkok kizárólag az emberi A tesztcsíkokat gyermekek elől gondosan el kell zárni!
vizelet kóros (patológikus) elváltozásának kimutatására
szolgálnak.
Jelmagyarázat
Tudnivalók
Minden pozitív vagy bizonytalan teszteredmény
esetében beszéljen orvosával. Ezt akkor is feltétlenül
tegye meg, ha a teszt negatív, de a panaszok továbbra
is jelentkeznek. Minden tévesen negatív teszteredmény
gyanúja esetén ismételje meg a tesztet egy bontatlan
csomagolásból kivett tesztcsíkkal, vagy kérdezze meg
orvosát. A további vizsgálatokat a kezelőorvosnak kell
elvégeznie a saját laboratóriumában használt szokásos
módszerekkel. Az egyes tesztcsíkok eredményei csak
egy hagyományos orvosi lelettel együtt jelentenek egy
megbízható diagnózist. Vizeletgyűjtéshez csak jól
kimosott, tiszta edényt használjon. A vizeletet lehetőség
szerint közvetlenül a vizeletvétel után kell megvizsgálni.
A csomagolásból mindig csak a szükséges mennyiségű
tesztcsíkot vegye ki. A tesztmezőt nem szabad
megérinteni!
A tesztcsíkok kivétele után a csomaglást azonnal szorosan
zárja vissza. A dugaszban elhelyezett szárítóanyagot
Információk és egyéb megjegyzések

Működési elv
Keton: A teszt a Legal-próba elvén alapszik. Az acetecetsav
és az aceton alkalikus közegben nitroprusszidnátriummal
reagálva ibolyaszínűre vált.
Glukóz: A kimutatás a glukózoxidáz-peroxidáz-kromogén
reakción alapszik. A vizeletben a glukózon kívül nincs olyan
ismert anyag, amely pozitív reakciót adna.
Aszkorbinsav:
A
kimutatás
a
Tillman-reagens
elszíntelenedésén alapszik. A kékre festett 2-6 diklórfenolindofenol nátriumsó az aszkorbinsav hatására
színtelenné redukálódik. Az aszkorbinsav jelenlétét a kék
szín pirosra történő változása mutatja.
Értékelés – hibaforrások
Keton: Az acetecetsav a tesztmezővel érzékenyebben reagál,
mint az aceton. Az acetecetsav 10 mg/dl értéktől, míg az
aceton 50 mg/dl értéktől mutatható ki. A színmezők a
következő acetecetsav-koncentrációt mutatják:
• 0 (negatív), 25 (+), 100 (++) és 300 (+++) mg/dl, illetve
• 0 (negatív), 2.5 (+), 10 (++) és 30 (+++) mmol/l.
A fenilketon nagyobb koncentrációban zavarólag hat,
ugyanakkor eltérő szineződést okoz. A ß-hidroxivajsavat
nem mutatja ki. Ftalein-kötések a tesztmezőn pirosas
színtónusokat adnak.
Glukóz: A kóros glukózkoncentrációt a zöldre és
kékeszöldre történő elszineződés mutatja. A sárgától a
halványzöld színig terjedő mezők negatívként (normális
értékként) értékelendők. A színmezők a következő
glukózkoncentrációt jelölik:
• 0 (negatív), 20 (normális), 50, 150, 500 és 1000 mg/dl,
illetve
• 0 (negatív), 1.1 (normális) 2.8, 8.3, 27.8 és 55.5 mmol/l.
A túl alacsony, vagy tévesen negatív eredményeket a
nagyobb mennyiségű aszkorbinsav jelenléte okozza, ami
C-vitamin bevitelt (pl. Vitamintabletták, antibiotikum
készítmények), illetve gyümölcslé-fogyasztást követően a
vizeletben bővebben felhalmozódik. Gentiszinsav jelenléte

Megfelelőségi nyilatkozat (a termék megfelel
az EU 98/79/EG számú In-Vitro-Diagnosztika
irányelvének)

i
30 °C
4 °C

Használati utasítást betartani! (Használat előtt
gondosan elolvasandó!)
Tárolási hőmérséklet (4 ... 30°C fok között)
– Szobahőmérsékleten tárolandó, közvetlen
napfénytől óvni kell!
Felhasználható a csomagoláson feltüntetett
lejárati dátumig (azt követően nem használható!)

LOT

Gyártó jelölése

REF

Cikkszám (ismételt beszerzéshez)

torzítást okoz.. A tévesen pozitív reakciókat a peroxidokat
tartalmazó-,
vagy
más
tisztítószerek
maradványai
okozhatják.
Aszkorbinsav: A színmezők a következő koncentrációknak
felelnek meg:
• 0 (negatív), 10 (+) és 20 (++) mg/dl, illetve
• 0 (negatív), 0.6 (+) és 1.1 (++) mmol/l.
Mivel az aszkorbinsav már 5 mg/dl (0.3 mmol/l)
koncentrációja is – különösen alacsony glukózkoncentráció
mellett – zavarólag hathat, így a glukóz-tesztet pozitív
aszkorbinsav reakció esetén meg kell ismételni, legkorábban
azonban 10 órával az utolsó C-vitamin bevitelt követően.
Reagáló anyagok:
(Legkisebb mennyiség, illetve aktivitás/cm2 a szavatossági
időn belül)
Keton:
Nitroprussid-nátrium
116 μg
Glukóz:
Glukózoxidáz
3.2 U
Peroxidáz
0.2 U
o-Tolidin
65 μg
Aszkorbinsav:
2-6 diklórfenolindofenol 7.5 μg
Megjegyzések
Egyes gyógyszereknek, vagy azok metabolitjainak a tesztre
gyakorolt hatásai nem minden esetben ismertek. Bármely
kérdés vagy probléma esetén forduljon orvosához
Kereskedelmi kiszerelés: 50 és 100 tesztcsíkot tartalmazó
csomag.
Átdolgozás időpontja: 04/2007
0197
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