
Urinfekt test
infekcie močových ciest



Urinfekt test

• infekcie močových ciest (IMC) patria spolu s respiračnými infekciami k najčastejším zápalovým ochoreniam, 
ktoré sa vyskytujú v priebehu celého života u oboch pohlaví

• sú častým problémom v pediatrických ambulanciách a na detských lôžkových oddeleniach 

• IMC postihujú všetky vekové skupiny, najviac však novorodencov, ženy v reprodukčnom veku 
a ľudí starších ako 65 rokov 

• najčastejšie býva infekcia jednorázovou záležitosťou, u časti chorých sa opakuje v súvislosti s menštruáciou, 
pohlavným stykom, po prechladnutí, ale i bez zjavnej príčiny (vzostupnou cestou vlastná mikroflóra pacienta) 



Čo zahŕňa pojem infekcia močových ciest?

• bakteriálnu infekciu močových ciest 

• asymptomatickú bakteriúriu, ktorá potenciálne môže vyvolať zápal  u rizikových skupín 
(klinicky významná je bakteriúria > 105 baktérií /ml moču)

Termín infekcia močových ciest je používaný pre viaceré klinické stavy od asymptomatickej bakteriúrie
až po závažnú infekciu obličiek prípadne urosepsu.



Skríningová koncepcia I

Veľmi často sa v populácii stretávame s tzv. asymptomatickou (bezpríznakovou) bakteriúriou,
čiže prítomnosťou baktérií v moči bez zjavných zdravotných komplikácií. Aj v takomto prípade sa jedná o
IMC, aj keď pacient nepociťuje ťažkosti. U väčšiny pacientov dôjde k samovoľnému vymiznutiu infekcie,
ale u 30% pacientov sa v priebehu 1 roka prejaví infekcia s celkovými príznakmi.

Zdroj: Mašata J., Jedličková A. a kol.: Infekce v gynekologii a porodnictvía základy jejich léčby; Maxdorf, 2004, 
Asymptomatická bakteriúria, str. 169



Skríningová koncepcia II

• 70% testovaných vzoriek moču je negatívnych

• skríning umožňuje okamžité determinovanie negatívnych vzoriek

• je dôležitá najmä u rizikových skupín

1. Šetrí čas
2. Redukuje celkové náklady na liečbu
3. Predchádza nadbytočnej preskripcii liekov, vtedy keď nie je nutná
   
Zdroj: manual of clinical microbiology 6th edition



Asymptomatická bakteriúria - rizikové skupiny pacientov

• tehotné ženy

• diabetici, najmä diabetičky

• deti

• starší pacienti

• imunokompromitovaní pacienti

• pacientky po invazívnom urologickom alebo urogynekologickom zákroku

Zdroj: Mašata J., Jedličková A. a kol.: Infekce v gynekologii a porodnictvía základy jejich léčby; Maxdorf, 2004, 
Asymptomatická bakteriúria, str. 169



Klinické prejavy IMC

• Pyelonefritídu charakterizujú celkové príznaky: horúčka, triaška, zimnica, lumbálna citlivosť alebo bolestivosť.
Viacerí autori sa zhodujú, že horúčka vyššia ako 38°C je najspoľahlivejším kritériom pre infekčné postihnutie
obličiek a horných močových ciest. 

• Pri infekciách dolných močových ciest (cystitída, akútny uretrálny syndróm)sa typicky objavujú dysurické
ťažkosti (štípanie, pálenie pri močení), nutkavé častejšie močenie, suprapubická bolesť, tlak alebo pocit plnosti. 
Nevyskytuje sa horúčka.

Zdroj: Silvester Krčméry: Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest, Via pract., 2005, roč. 2 (10): 386–388.



Súčasná diagnostika IMC 

Biochemické vyšetrenia

• chemicky + sediment (analýza musí prebehnúť do hodiny od odberu!)

• bielkoviny, leukocytárna esteráza, nitrátov v moči 

• hodnotenie pH a krvi v moči – menej citlivé

Mikroskopické vyšetrenie

• farbené preparáty(napr. podľa Grama), zaťažené ľudskou chybou
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Kultivácia

• je základom diagnostiky infekcie močových ciest, trvá približne 24hodín, zisťuje sa prítomnosť 
a kvantita baktérií v moči (bakteriúria)  

• v niektorých prípadoch prítomnosť baktérií v moči nezistíme, alebo  je ich koncentrácia v moči nízka 



Urinfekt test

• jedinečná patentovaná technológia

• presný, jednoduchý 

• deteguje bakteriúriu i prítomnosť somatických buniek v moči

• okamžitá vizuálna interpretácia výsledkov 

• široký potenciál na trhu

• zaručuje efektívnosť vynaložených nákladov

Voľnopredajné balenie obsahuje 2 testy

• môžete otestovať svojho sexuálneho partnera, 
ktorý môže byť bezpríznakovým nositeľom infekcie

• po preliečení infekcie antibiotikami sa môžete opätovne
otestovať a presvedčiť sa, či antibiotická liečba bola úspešná

• ak na infekcie trpíte opakovane, aj v budúcnosti sa môžete včas otestovať 
už pri pociťovaní prvotných príznakov


