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Močové proužky 
 
 

                         

G04001 Urine Strip 1 100 proužků Glukóza 
G04002 Urine Strip 2 100 proužků Glukóza, ketony 
G04003A Urine Strip 3A 100 proužků pH, glukóza, bílkovina 
G04004 Urine Strip 4 100 proužků Glukóza, ketony, pH, bílkovina 
G04004SG Urine Strip 4SG 100 proužků Glukóza, specifická hmotnost, pH, bílkovina 
 
G04009 
 

 
Urine Strip 9 
 

100 proužků 
Urobilinogen, glukóza, bilirubin, ketony, specifická hmotnost, krev, pH, 
bílkovina, dusitany 

G04010C Urine Strip 10C 100 proužků 
Urobilinogen, glukóza, bilirubin, ketony, specifická hmotnost, krev, pH, 
bílkovina, dusitany, leukocyty 
 

G04011 Urine Strip 11 100 proužků 
Urobilinogen, glukóza, bilirubin, ketony, specifická hmotnost, krev, pH, 
bílkovina, dusitany, leukocyty, kyselina askorbová 

  
Zvlášť lze objednat: 
. 

798001 
Urine Comby 
Control PN 

2 x 12 ml Kontrolní kit – pozitivní a negativní kontrola 

 
 
Jedno balení je 100 ks proužků v uzavřeném pouzdře, s obsahem vysoušecího prostředku. 
 

Určeno pro "in vitro" diagnostické použití. 

Výhradně pro použití v laboratoři 
 

Použití 
Jako základní screeningový test při diabetu, onemocněních jater, žlučových cest, ledvin, močových cest, 
metabolických abnormalitách a acido-bazických poruchách. 
 

Principy testů, jejich omezení, doporučené hodnoty a složení činidel v testech. 
 

Kyselina askorbová:  
Chemický princip: Test je založen na odbarvení Tillmanova činidla. Přítomnost kyseliny askorbové ve vzorku způsobí 
barevnou změnu z modrozelené na oranžovou.  
Reagenty: 2,6-dicholroindofenol , sodná sůl 0,8mg  
Očekávané hodnoty: Při běžné stravě 20 - 100 mg/l. Koncentrace kyseliny askorbové v moči 500 mg/l ovlivňuje 
stanovení glukózy, krve a bilirubinu. Koncentrace kolem 2000 mg/l již způsobují silné interference. Pokud je při testu 
v moči detekována kyselina askorbová, doporučujeme stanovení opakovat 24 hodin po posledním požití vitamínu C.  
Detekční limit: 50-100 mg/l (0,26-0,56 mmol/l).  
Omezení testu: Nejsou známy. 
 

Glukóza:  
Chemický princip: Test je založen na reakci specifické pro glukózu (glukóza oxidáza/peroxidáza). Toto činidlo s 
ostatními cukry nereaguje.  
Reagenty: Glukózaoxidáza (430 U), peroxidáza (200 U), jodid draselný (12 mg).  
Očekávané hodnoty: Normálně není glukóza v moči detekovatelná, i když nepatrné množství je vylučováno i zdravou 
ledvinou. Žluté nebo slabě zelené zbarvení odpovídající hodnotě 5,5 mmol/l považujeme za fyziologickou hodnotu.  
Detekční limit: Test dokáže detekovat koncentraci asi 2,5-5 mmol/l. Test je vysoce specifický pro glukózu, nereaguje 
s laktózou, galaktózou, fruktózou nebo metabolity redukce salicylátů nebo kyseliny nalidixylové.  
Limitace testu: Test není ovlivněn přítomností ketolátek (do 1000 mg/l) a nízkými koncentracemi redukujících látek 
jako např. kyselina askorbová. Vysoké dávky vitaminu C (>250 mg/l) dávají falešně negativní výsledky ve vzorcích s 
nízkou koncentrací glukózy (do 14 mmol/l). Falešně pozitivní reakci mohou dávat peroxidy a silně oxidační činidla, 
která se používají k dezinfekci nádob pro sběr moči. Kyselina gentisová nebo kyseliny s pH hodnotou (pH<5) mohou 
inhibovat tvorbu zbarvení. Vysoká hodnota specifické hmotnosti snižuje reakci glukózy.  
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Bilirubin:  
Chemický princip: Test je založen na kopulační reakci bilirubinu se stabilizovanou diazoniovou solí v silně kyselém 
prostředí. Barva se mění ze světle hnědé do béžové nebo světle růžové.  
Reagenty: Diazoniová sůl (2,3 mg), dusitan sodný 0,733 mg, sulfosalicilová kyselina 25mg.  
Očekávané hodnoty: Do moči proniká jedině bilirubin konjugovaný, takže se hodnoty patologicky zvyšují jen tam, 
kde je zvýšená hladina bilirubinglukuronidu v plazmě. Nekonjugovaný bilirubin se dostane do moči jen při výrazně 
zvýšené hladině v plazmě a při současném porušení glomerulů. Reakce není závislá na pH moči.  
Detekční limit: 6,8 - 17 μmol/l 
Omezení testu: Falešně snížené nebo negativní výsledky mohou být způsobeny větším množstvím kyseliny 
askorbové nebo přítomností dusitanů v koncentraci nad 250 mg/l. Působením přímého slunečního světla dochází k 
oxidaci bilirubinu a tím dostáváme falešně snížené nebo negativní výsledky. Zvýšené koncentrace urobilinogenu 
nepatrně zvyšují odezvu testu na bilirubin. Metabolity léků, které barví moč červeně (kupř. fenazopyridin), ruší 
odečtení reakce.  
 

Ketony:  
Chemický princip: Legalův test-nitroprusidová reakce. Kyselina acetooctová reaguje v alkalickém prostředí s 
nitroferianidem, tato reakce je provázena barevnou změnou ze světle růžové po tmavě růžovou.  
Reagenty: Nitroprusid sodný (23 mg).  
Očekávané hodnoty: Za fyziologických podmínek ketolátky v moči nejsou přítomny.  
Omezení testu: Falešně pozitivní výsledek se může objevit u silně zbarvených vzorků nebo u takových, které 
obsahují vysoká množství Levodopa metabolitů. Detekovatelná množství ketonů v moči se také mohou objevit u 
fyziologických stresů jako je půst, těhotenství nebo časté námaze. Větší koncentrace ketonů v moči se dříve než v 
plazmě projeví při ketoacidóze, hladovění nebo jiných abnormalitách karbohydrátového nebo lipidového 
metabolismu.  
 

Specifická hmotnost (SG):  
Chemický princip: Test je založen na změně barvy z modro-zelené na zeleno-žlutou nebo hnědou v závislosti na 
koncentraci iontových složek v moči. A protože uvolněné protony snižují pH, dochází ke změně zbarvení 
bromthymolové modři z modrozelené na žlutozelenou.  
Reagenty: Bromthymolová modř 0,5 mg, Polyvinylether-ALT-maleinová kyselina (140,5 mg).  
Očekávané hodnoty: Dospělí mají specifickou hmotnost moči 1,003-1,040. Vzorky první ranní moči mohou být mezi 
1,015-1,025. Moč novorozenců je obvykle v rozmezí 1,002-1,004, u některých renálních selhání se specifická 
hmotnost stabilizuje na 1,010, hodnotě glomerulálního filtrátu.  
Detekční limit: Testem je možné detekovat SG v hodnotách 1,000-1,005-1,010-1,015-1,020-1,025-1,030. Silně 
alkalické (pH>8), nebo silně kyselé (pH<6) moči vedou k mírnému zvýšení nebo snížení výsledku.  
Omezení testu: Zvýšené hodnoty SG mohou být také způsobené přítomností malého množství proteinů, naopak 
přítomnost glukózy SG snižuje. 
 

Krev:  
Chemický princip: Test je založen na pseudoperoxidázové aktivitě hemoglobinu a myoglobinu, který katalyzuje 
oxidaci indikátoru (chromogenu) v přítomnosti organických peroxidů a mění barvu ze žluté na modrou.  
Reagenty: Kumenhydroperoxid (12 mg), o-tolidin (35 mg), tetrametylbenzidin.  
Očekávané hodnoty: Test je citlivý na volný hemoglobin, lehce méně na nepoškozené erytrocyty. Přítomnost 
hemoglobinu ukazuje na ledvinové onemocnění nebo poškození urinárního traktu. Test se vhodně doplňuje s 
mikroskopickým vyšetřením. Krev se často objevuje i v moči menstruujících žen.  
Detekční limit: Test je trochu citlivější na volný hemoglobin a myoglobin než na nepoškozené erytrocyty. Citlivost 
testu v některých případech může být snížená vysokou specifickou hmotností a inhibitory biologického nebo 
farmakologického původu (kyselina močová, glutation, kyselina askorbová). Vznik zelených teček v reagenčním poli 
testu indikuje přítomnost neporušených erytrocytů v moči.  
Omezení testu: Citlivost testu v některých případech může být snížená vysokou specifickou hmotností nebo zvýšená 
hladina proteinů. Mikrobiální peroxidáza vznikající při infekcích v močovém traktu může způsobit falešně pozitivní 
reakce. Falešně negativní výsledky může také způsobit kyselina askorbová v koncentraci 400mg/l nebo vyšší. 
 

pH:  
Chemický princip: Dvojitý indikátorový systém. K barevné zně v rozsahu oranžová přes zelenou po modrou  je 
použito metylenové červeně a bromthymolové modři.  
Reagenty: Metyl červeň (0,05 mg), bromthymolovou modř (0,5 mg).  
Očekávané hodnoty: Hodnoty pH moči se pohybují mezi 4,5 a 8. pH je indikátorem správného metabolismu, funkce 
ledvin, zažívacího traktu a dýchání.  
Omezení testu: Přebytek moči na stripu může způsobit uvolnění kyselého pufru ze sousední zóny na indikaci 
proteinů a měnit tak pH. 
 

Bílkoviny:  
Chemický princip: Test je založen na "proteinové chybě" pH indikátorů.  
Reagenty: Tetrabromfenolová modř (0,34 mg).  
Očekávané hodnoty: Test je citlivější pro albumin (0,075 -015 g/l), méně citlivý pro ostatní bílkoviny v moči. 
Normálně nejsou bílkoviny v moči detekovány, i když nepatrné množství je vylučováno i zdravou ledvinou. 
Patologická proteinurie znamená trvalé   vylučování okolo 300 g/l.  
Detekční limit: 0,1-0,15 g/l.  
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Omezení testu: Falešně pozitivní výsledky se nacházejí v silně alkalických močích (pH > 9), s vysokou specifickou 
hmotností, po podávání léků obsahujících chininy nebo chinidiny a v případech, kdy moč byla sbírána do nádob se 
zbytky dezinfekčních prostředků, obsahujících kvartérní amoniové báze nebo chlorhexidinem.  
 

Urobilinogen:  
Chemický princip: Modifikovaná Ehrlichova reakce. Přítomný urobilinogen reaguje s Ehrlichovým činidlem v silně 
kyselém prostředí za vzniku červeně zbarveného produktu. Barva se mění ze světle oranžovo-růžové do tmavě 
růžové.  
Reagenty: p-diethylaminobenzaldehyd 2,9 mg  
Očekávané hodnoty: Fyziologické rozmezí hodnot urobilinogenu v moči je 3,5 až 17 μmol/l. Koncentraci 35 μmol/l a 
vyšší lze považovat za patologickou.  
Detekční limity: Test detekuje i velmi nízké koncentrace urobilinogenu, ale jeho úplnou absenci není schopen 
detekovat.  
Omezení testu: Reakci neovlivňuje pH moči. Falešně nízké nebo negativní výsledky mohou být způsobeny velkým 
množstvím kyseliny askorbové a formaldehydem. Metabolity léků, které barví moč červeně (kupř. fenazopyridin), ruší 
odečtení reakce. Působením přímého slunečního světla dochází k oxidaci urobilinogenu a tím dostáváme falešně 
snížené nebo negativní výsledky.  
 

Dusitany:  
Chemický princip: Test je založen na diazotizační reakci nitrátů s aromatickými aminy za vzniku diazoniové soli. Ta 
pak reaguje s aromatickou látkou v testovací zóně za vzniku azo-barviva, které změní barvu polštářku z bílé do 
růžové. 
Reagenty: Kyselina p-arsanilová (4,5 mg).  
Očekávané hodnoty: Nitráty se běžně v moči neobjevují v detekovatelném množství a tedy detekce nitrátů ukazuje 
na bakteriální infekci ledvin, močovodů nebo močového měchýře.  
Detekční limit: Test je specifický pro nitráty, barevná změna nekoresponduje s počtem bakterií.  
Omezení testu: Všechna růžová kontinuální zbarvení polštářku mohou být interpretována jako pozitivní reakce, vznik 
pouze barevných teček je výsledek negativní. Pozitivní výsledek znamená přítomnost bakterií v množství min. 
105/ml, ale intenzita zbarvení není přímo úměrná množství přítomných bakterií.  
Falešně negativní výsledek u moči obsahující méně než 0,5 mg/l nitrátů, způsobuje kyselina askorbová 
v koncentraci 300 mg/l. Citlivost testu ovlivňuje vysoká hodnota pH nebo vysoká specifická hmotnost moči. 
Negativní výsledek neznamená nepřítomnost baterurie.  
Pro správnost výsledku nesmí být moč starší než 4 hodiny, starší může vykazovat jak falešně negativní, tak i falešně 
pozitivní výsledky.  
 

Leukocyty:  
Chemický princip: Testovací polštářky obsahují indoxylester a diazoniovou sůl. Granulocytární esterázy hydrolyzují 
indoxylester v testovací zóně. Fragmet po hydrolýze reaguje s diazoniovou solí za vzniku fialového zbarvení.  
Reagenty: Indole-amino kyselý ester 1,3 mg  
Očekávané hodnoty: Vzorky zdravých lidí neobsahují leukocyty. Pozitivní výsledky, i když opakovaně leží mezi 
hodnotou "normál" a "25" jsou klinicky významné.  
Detekční limit: Hladina citlivosti leží mezi 9 - 15 leukocyty na μl moči.  
Omezení testu: Intenzivně zbarvené vzorky (např. nitrofurantoin) mohou ovlivnit zbarvení testovací zóny. Glukóza, 
specifická hmotnost nebo kyselina šťavelová ve vyšších koncentracích, antibiotika (Cefalothin, Tetracyklin) mohou 
snižovat reaktivitu. Falešně pozitivní výsledky mohou být zapříčiněny kontaminací vaginálními sekrety.  
 

Skladování 
Diagnostické proužky skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém, temném místě při teplotách pod 
30°C (ne v ledničce) Neodstraňujte vysoušecí prostředek z víčka tuby.  Proužky nesmí být ve vlhku, vystaveny 
přímému slunečnímu světlu, zvýšené teplotě a chemickým vlivům. Za těchto podmínek jsou stabilní do uvedeného 
data exspirace. Nedotýkejte se testovacích zón prsty. Po otevření obalu, spotřebujte do 3 měsíců. 
 

Kontrola kvality 
Každá laboratoř by měla používat vlastní standard. Připravená suspenze erytrocytů může být použita pro denní 
kontrolu kvality leukocytového testu. 
Diagnóza a terapie by měla vycházet z celkového vyšetření pacienta. Heterogenita různých močí (různá hladina 
aktivátorů, inhibitorů, rozdílná iontová koncentrace může být příčinou rozdílů ve vybarvení testovací zóny. 
 

Provedení 
Všechny vzorky vytemperujte na laboratorní teplotu. 

 Použijte pouze čerstvou, dobře promíchanou ne centrifugovanou moč. Doporučuje se použít první 
ranní moč. Chraňte moč před světlem. 

 Sbírejte vzorek do čistých sběrných nádob, bez zbytků detergentů. 

 Nedotýkejte se testovacích zón proužků. 

 Po vyjmutí požadovaného množství proužků tubu ihned dobře uzavřete. 

 Ponořte testovací proužek asi na 2 sekundy (ne déle) do moči, tak aby všechny reakční zóny byly 
ponořeny. 

 Odstraňte přebytek moči z proužku opatrným otřením zadní strany proužku o stěnu nádobky. 

 Proužek inkubujte ve vodorovné poloze. 
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 Odečítání parametrů proužku: 
 30 s - Kyselina askorbová, glukóza, bilirubin 
 40 s – ketony 
 45s – specifická hmotnost 
 60 s – krev, pH, bílkovina, urobilinogen, dusitany 
 120 s - leukocyty 

 Dodržujte stanovený čas. 

 Porovnáním barevné změny se vzorem na obalu odečtěte hodnotu jednotlivých parametrů. 
 

 
 
 

Upozornění 
 Močové proužky jsou určeny pro stanovení z moče 

 Se vzorky pacientů je nutné zacházet jakožto s potenciálním infekčním agens. Používejte příslušné ochranné 
pomůcky. 

 Konečná diagnóza by neměla být stanovena na základě jednoho testu. 

 Vliv léčiv nebo metabolitů je popsán u jednotlivých testů. V případě pochybností by měl být test opakován až po 
odeznění všech potencionálních rušivých elementů (léky, vitamínové doplňky).  

 Neodstraňujte vysoušecí prostředek z láhve. 

 Nedotýkejte se testovacích zón prsty. 

 Proužek vyjměte až těsně před testem. 

 Sbírejte vzorek do čistých sběrných nádob, bez zbytků detergentů. 

 Skladujte mimo dosah dětí. 

 Proužek je určen pouze na jedno použití. 

 Čas odečtení pro jednotlivé parametry je uveden na obalu lahve. Dodržujte stanovený čas. 

 Pokud jsou v testovací zóně zbarvené pouze hrany, test je neplatný. Odstraněním přebytku moče z proužku 
opatrným otřením zadní strany proužku o stěnu nádobky zabráníte zmíněnému jevu. 

 
 
Literatura je uvedena v anglické verzi návodu 
 
Pouze pro použití odborným zdravotnickým personálem 

 

PU 
 

 

  

 

DIALAB spol. s r.o. 
Nám. Osvoboditelů 1, 153 00, Praha 5 

   Tel./Fax:257 910 255 
                 257 910 260 
                 257 910 263 
     e-mail: office@dialab.cz 
                IČO: 14889200 
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