
ZAWARTOŚĆ 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

To opakowanie zawiera wszystkie materiały potrzebne do 
wykonania dwóch testów: - 2 szczelnie zamknięte foliowe 
saszetki z wzornikiem kolorów zawierające: 1 pasek 
testowy i 1 torebkę pochłaniającą wilgoć (Opakowanie 
można otworzyć tylko bezpośrednio przed wykonaniem 
testu. Nie dotykać pól reakcyjnych na pasku, ponieważ 
może to zmienić wyniki testu. Nie używać torebki 
pochłaniającej wilgoć) - Instrukcja 

1. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
NIE POŁYKAĆ. 
 
2. Aby otrzymać dokładne wyniki, przed wykonaniem testu 
należy uważnie zapoznać się z instrukcją. Przestrzegać 
podanego czasu. 
 
3. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w 
temperaturze od 4°C do 30°C. Nie przechowywać pasków 
w lodówce ani w zamrażarce. 
 
4. Nie używać po upływie terminu ważności podanego 
na saszetce. Brak koloru lub ciemnienie pól reakcyjnych 
może wskazywać na zanieczyszczenie. 
 
5. Nie używać paska ponownie. 
 
6. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
 
7. Po wykonaniu testu wyrzucić całość do śmieci.

Badanie moczu za pomocą pasków testowych jest jedną z 
najpowszechniej stosowanych metod. Pasek jest ważnym 
narzędziem do wczesnego wykrywania i monitorowania 
przebiegu chorób oraz badań przesiewowych w ich 
kierunku.  Wykrywa infekcje układu moczowego i 
zaburzenia metabolizmu oraz pracy wątroby i nerek. 

Inne powiązane produkty od Up4pet: 
Dla psów - Kolektor moczu 
Dla kotów - Piasek hydrofobowy
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POBIERANIE PRÓBKI 

BADANIE ZA POMOCĄ PASKÓW 

POLA REAKCYJNE 

WYNIKI

Umieścić zbiornik na mocz pod psem. Nie zbierać 
pierwszego moczu, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki 
i fałszywych wyników. Za pomocą pipety pobrać mocz i 
umieścić w probówce. 

W czystej kuwecie umieścić piasek hydrofobowy. Za 
pomocą pipety pobrać mocz kota i umieścić w probówce. 

Badanie powinno zostać przeprowadzone jak najszybciej po 
pobraniu próbki, którą przed badaniem należy dobrze wymieszać. 
Jeśli z jakiś przyczyn testu nie można przeprowadzić od razu, 
próbkę można przykryć i przechować w lodówce przez 30 minut. 
Jednak przed badaniem próbka musi mieć temperaturę pokojową. 
Istotne jest, aby nie dotknąć pól reakcyjnych na pasku, ponieważ 
może to wpłynąć na wyniki testu. 

Urobilinogen
Urobilinogen powstaje wskutek działania bakterii jelitowych z 
bilirubiny, która jest produktem rozpadu czerwonych krwinek. 
Zwykle urobilinogen po przejściu przez wątrobę i pęcherzyk 
żółciowy jest usuwany z odchodami. Wysoki poziom urobilinogenu 
w moczu może być spowodowany zaburzeniami pracy wątroby 
oraz rozpadem dużej ilości czerwonych krwinek. Wynik fałszywie 
dodatni może wystąpić w przypadku wzrostu bakterii w jelitach 
lub podczas zaparcia. Wynik fałszywie ujemny można otrzymać 
podczas leczenia antybiotykami. 
 
Glukoza 
U zdrowych psów i kotów nie wykrywa się glukozy w moczu. Jeśli 
w moczu jest glukoza, jest to spowodowane nadmierną ilością 
glukozy we krwi, np. przy cukrzycy, lub niewydolnością nerek. 
Wynik fałszywie dodatni może wynikać z zanieczyszczenia próbki 
utleniaczami (nadtlenkiem wodoru, wybielaczem). Wynik fałszywie 
ujemny może natomiast wystąpić w przypadku wysokiego stężenia 
kwasu askorbinowego (witaminy C) i zimnego moczu. 
 
Bilirubina 
Bilirubina to żółty barwnik powstający w wyniku rozpadu 
hemoglobiny podczas niszczenia czerwonych krwinek. Jej nadmiar 
może wskazywać na chorobę wątroby, niedrożność przewodu 
żółciowego, zagłodzenie lub hemolizę. Bilirubina jest bardzo 
niestabilna w kontakcie z powietrzem i światłem, dlatego próbkę 
moczu należy zbadać niedługo po pobraniu. U psów z gęstym 
moczem poziom bilirubiny będzie wyższy.  Natomiast u kotów próg 
nerkowy jest 9-krotnie wyższy, dlatego też bilirubina wskazuje u 
nich na zaburzenia. Jest to przydatny test, ponieważ może wykryć 
problemy z wątrobą. 
 
Ketony 
Ketony powstają z rozpadu kwasów tłuszczowych przy 
niskokalorycznej diecie. Obecność ketonów świadczy o tym,  e 
organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości węglowodanów do 
pokrycia zapotrzebowania energetycznego. 

Ciężar właściwy 
Ten test służy do badania funkcji nerek. 

Każde pole reakcyjne należy 
zanurzyć w moczu na 2 sekundy. 

Poczekaj 60 sekund przed 
odczytaniem wyników, z wyjątkiem 
leukocytów, gdzie zajmuje to od 
90 do 120 sekund.
Należy przestrzegać tych czasów, 
ponieważ kolor pasków zmienia się 
w sposób ciągły.

Poranny wynik wskazujący na wysoki ciężar właściwy moczu może 
być niemiarodajny, ponieważ mocz jest bardziej skoncentrowany. 
 
Krew 
U zdrowych psów i kotów nie wykrywa się krwi w moczu. 
 
Odczyn (pH) 
Mocz u psów i kotów powinien mieć pH od 4,5 do 8,5. Na 
odczyn (pH) moczu wpływa głównie dieta: będzie on kwaśny, jeśli 
zwierzę jest żywione dużą ilością produktów mięsnych o wysokiej 
zawartości białka, oraz zasadowy, jeśli jego dieta jest głównie 
roślinna. Mocz, w którym jest duże stężenie glukozy może mieć 
niższe pH. Próbka moczu powinna być świeża, ponieważ odczyn 
moczu staje się bardziej zasadowy. Przyczyny kwaśnego odczynu 
moczu: kwasica układowa, hipochloremia i przyjmowanie środków 
zakwaszających. Przyczyny zasadowego odczynu moczu: zbyt 
długie przetrzymywanie w temperaturze pokojowej, infekcja układu 
moczowego lub przyjmowanie środka alkalizującego. 
 
Białko 
Prawidłowo z moczem powinna być wydalana jedynie niewielka 
ilość białka. Ten wynik należy oceniać w stosunku do ciężaru 
właściwego moczu: im bardziej skoncentrowany mocz, tym 
większa ilość białka. Białkomocz to nieprawidłowa obecność białka 
w moczu. Może być spowodowany m.in. chorobą nerek, infekcją 
układu moczowego, cukrzycą. Infekcję układu moczowego lub 
zapalenie pęcherza można potwierdzić poprzez stwierdzenie 
obecności bakterii lub białych krwinek. Wynik fałszywie dodatni 
może być spowodowany utleniaczami (nadtlenkiem wodoru, 
wybielaczem) lub zasadowym odczynem moczu. Wynik fałszywie 
ujemny może wystąpić w przypadku kwasowego odczynu moczu. 
Jeśli wynik wskazuje na białko w moczu, potrzebne są badania 
laboratoryjne. 
 
Azotyn 
Badanie azotynów ma ograniczone znaczenie w medycynie 
weterynaryjnej ze względu na wysoką liczbę wyników fałszywie 
ujemnych. Aby można było uzyskać dokładny wynik dodatni, 
mocz powinien pozostawać w pęcherzu przez co najmniej 4 
godziny. Dlatego najlepiej jest pobrać poranną próbkę. Wynik 
dodatni oznacza infekcję bakteryjną. Wynik ujemny nie wyklucza 
infekcji. Infekcja układu moczowego może wiązać się z obecnością 
organizmów, które nie przekształcają azotynów. 
 
Leukocyty 
Test wykrywa obecność białych krwinek w moczu. U psów test 
wykrywa ropomocz (ropę w moczu), jednak często zdarzają się 
wyniki fałszywie ujemne. U kotów wynik fałszywie ujemny może 
być spowodowany leczeniem antybiotykami, cukromoczem lub 
zwiększonym ciężarem właściwym moczu.      

Próbkę należy pobrać przed zastosowaniem leczenia antybiotykami.
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