
INHOUND

VOORZORGSMAATREGELEN

Deze doos bevat al het benodigde materiaal voor twee 
tests: 
- 2 verzegelde folieverpakkingen met kleurkaart met 
daarin: 1 teststrip en 1 vochtabsorberend zakje
(Open de verpakking pas als u de test gaat uitvoeren. Raak de 
reagensgebieden van de strip niet aan, omdat dit de testresultaten 
kan beïnvloeden. Het vochtabsorberende zakje is niet bedoeld 
voor gebruik) 
- Instructies

1. Alleen voor uitwendig gebruik. 
NIET DOORSLIKKEN. 
 
2. Voor nauwkeurige resultaten is het belangrijk dat u de 
instructies voor de test zorgvuldig doorleest. Houd de 
aangegeven tijden aan. 
 
3. Bewaar de strips op een koele en droge plaats met een 
temperatuur tussen 4 °C en 30 °C. Niet bewaren in de 
koelkast of vriezer. 
 
4. Niet gebruiken na de vervaldatum die op de verpakking 
staat. Als de reagensgebieden niet van kleur veranderen of 
donkerder worden, kan dit erop wijzen dat de kwaliteit van 
de test is verslechterd. 
 
5. Gebruik de strip niet nogmaals. 
 
6. Buiten bereik van kinderen houden. 
 
7. Gooi al het materiaal weg nadat u de test hebt gedaan. 

Een van de meestgebruikte methoden is urineanalyse 
door middel van teststrips. De strip is een belangrijk 
hulpmiddel bij de vroege opsporing van aandoeningen 
en wordt gebruikt voor controle en onderzoek. Met de 
strip worden urineweginfecties en metabole, lever- en 
nieraandoeningen opgespoord. 

Overige en bijbehorende producten van Up4pet:
Voor honden - Urineverzamelaar 
Voor katten - Waterafstotend grit Instructies voor 

gebruik
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MONSTERVERZAMELING 

STRIPANALYSE

REAGENSGEBIEDEN 

RESULTATEN

Plaats de urineverzamelaar onder de hond. Neem geen 
monster aan het begin van de urinestraal om besmetting 
en onjuiste testresultaten te voorkomen. Verzamel de urine 
met de pipet en plaats deze in de reageerbuis.

Plaats het vochtabsorberende grit in een schone kattenbak. 
Verzamel de urine van uw kat met de pipet en doe de urine 
in de reageerbuis. 

De analyse moet zo snel mogelijk na het verzamelen worden 
uitgevoerd en het monster moet vóór de test goed worden 
gemengd. Als de test om de een of andere reden niet onmiddellijk 
kan worden uitgevoerd, kan het monster gedurende 30 minuten 
worden afgedekt en in de koelkast worden bewaard. De 
temperatuur van het monster moet echter vóór de test worden 
teruggebracht naar kamertemperatuur. Het is belangrijk dat 
u de reagensgebieden van de strip niet aanraakt, omdat dit de 
testresultaten kan beïnvloeden. 

Urobilinogeen 
Urobilinogeen wordt uit bilirubine omgezet door darmbacteriën 
en wijst op de afbraak van rode bloedcellen. Normaliter wordt 
urobilinogeen in de ontlasting afgescheiden, nadat het de lever 
en galblaas is gepasseerd. Een verhoogde urobilinogeenwaarde 
in de urine kan het gevolg zijn van een leveraandoening en 
een verhoogde afbraak van rode bloedcellen. Er kan een 
foutpositief optreden vanwege bacteriegroei in de darm of tijdens 
constipatie. Een foutnegatief kan optreden als gevolg van een 
antibioticabehandeling. 
 
Glucose 
Glucose is niet waarneembaar in de urine van gezonde honden 
of katten. Als er glucose in de urine zit, is dit te wijten aan een 
overmatige hoeveelheid glucose in het bloed door bijvoorbeeld 
diabetes of nierfalen. Een foutpositief kan worden veroorzaakt 
door verontreiniging van het monster met oxidatiemiddelen 
(waterstofperoxide, bleekmiddel). Een foutnegatief kan te wijten zijn 
aan hoge concentraties ascorbinezuur (vitamine C) en koude urine. 
 
Bilirubine 
Bilirubine is een geel pigment dat tijdens de afbraak van rode 
bloedcellen wordt geproduceerd uit hemoglobine. Wanneer 
deze concentratie wordt overschreden, kan dit wijzen op 
leveraandoeningen, obstructie van de galwegen, uithongering of 
hemolyse. Bilirubine is zeer onstabiel bij blootstelling aan lucht en 
licht; daarom moet urine kort na het verzamelen worden getest. 
Honden met geconcentreerde urine hebben meer bilirubine.  Bij 
katten is de nierdrempel echter 9 keer hoger. Daardoor kan 
bilirubine op een aandoening wijzen. Deze test is nuttig omdat zo 
eventuele leverproblemen kunnen worden gedetecteerd.
 
Ketonen 
Ketonen zijn het gevolg van de afbraak van vetzuren tijdens een 
caloriearm dieet. De aanwezigheid van ketonen geeft aan dat het 
organisme over onvoldoende koolhydraten beschikt om aan de 
energiebehoeften te voldoen. 
 
Soortelijk gewicht 
Deze test wordt gebruikt om de nierfunctie te meten. In de 
ochtend kan er een hoog soortelijk gewicht in de urine worden 
waargenomen, omdat de urine geconcentreerder is. 

Elk reagensgebied moet gedurende 
2 seconden in de urine worden 

ondergedompeld

Wacht 60 seconden voordat u de 
resultaten leest, behalve voor leukocyten 
waar het 90 tot 120 seconden duurt.
Het is belangrijk om deze tijden te 
respecteren, omdat de kleur op de strips 
continu verandert.

 
Bloed 
Bloed komt niet voor in de urine van gezonde honden of katten. 
 
pH 
De pH-waarde van de urine van honden en katten ligt tussen 
4,5 en 8,5. De pH-waarde van urine wordt met name beïnvloed 
door het dieet. De pH-waarde van urine zal hoger zijn als het dier 
eiwitrijk voedsel eet op basis van vlees en basisch zijn als het dieet 
meer plantaardig is. Urine met hoge glucoseconcentraties kan een 
lagere pH-waarde hebben Het urinemonster moet vers zijn, omdat 
de pH-waarde van urine na verloop van tijd afneemt. Oorzaken van 
urine met een hoge pH-waarde: metabole acidose, hypochloremie 
of de toediening van verzurende middelen. Oorzaken van urine met 
een lage pH-waarde: een te lange blootstelling van het monster 
aan kamertemperatuur, een urineweginfectie of de toediening van 
basische middelen. 
 
Eiwit 
Gewoonlijk wordt slechts een zeer kleine hoeveelheid eiwit in de 
urine uitgescheiden. Het resultaat moet worden geïnterpreteerd in 
relatie tot het soortelijk gewicht van de urine: hoe geconcentreerder 
de urine, hoe hoger de hoeveelheid eiwit. Proteïnurie is een 
abnormale aanwezigheid van eiwitten in de urine. Dit kan te 
wijten zijn aan een nieraandoening, urineweginfectie, diabetes... 
Een urineweginfectie of cystitis kan worden bevestigd door 
bacteriën en witte bloedcellen te observeren. Een foutpositief kan 
worden veroorzaakt door oxidatiemiddelen (waterstofperoxide, 
bleekmiddel) of alkalische urine. Een foutnegatief kan het gevolg 
zijn van zure urine. Als er in de urine eiwitten voorkomen, is verder 
laboratoriumonderzoek nodig. 
 
Nitriet 
Nitrietanalyse speelt in de diergeneeskunde een kleine rol 
vanwege het hoge aantal foutnegatief. Voor een nauwkeurig 
positief testresultaat moet de urine minimaal 4 uur in de blaas zijn 
vastgehouden. Daarom kan het monster het best ‘s ochtends 
worden verzameld. Een positief resultaat duidt op een bacteriële 
infectie. Een negatief resultaat sluit een infectie niet uit. Bij een 
urineweginfectie kunnen organismen betrokken zijn die geen nitriet 
omzetten. 
 
Leukocyten 
De test detecteert de aanwezigheid van witte bloedcellen in de 
urine. Bij honden is deze test indicatief voor pyurie (pus in urine), 
maar de kans op foutnegatieven is groot. Bij katten kunnen 
foutnegatieven worden veroorzaakt door antibiotica, glucosurie of 
een verhoogd soortelijk gewicht van urine.

Verzamel het monster vóór een eventuele antibioticabehandeling. 
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