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Kronisk nyresygdom, CKD (Chronic
Kidney Disease), har store og stigende
sundhedsmæssige konsekvenser. En ud
af 3 europæere er i risikogruppen for
at udvikle kronisk nyresygdom. Faktisk
har 1 ud af 10 allerede en så dårlig
nyrefunktion, at det påvirker deres
almene helbred.
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Resultater på laboratorie niveau
indenfor 5 minutter

nn
nn

3,5 μl midtstråle-urin
Større nøjagtighed ved kreatinin
måling

Afinion ACR
™

KRONISK NYRESYGDOM (CKD)

DIABETES OG HJERTE-KARSYGDOM

Kronisk nyresygdom er en „tavs sygdom“ med få eller ingen
symptomer, indtil det er for sent. Kronisk nyresygdom
tiltrækker sig meget opmærksomhed sammenlignet med
andre kroniske sygdomme. Den nuværende stigning i
diabetes, fedme og aldersbetingede sygdomme vil kun gøre
situationen værre, medmindre der bliver større fokus og
handles derefter.1

Alle diabetespatienter bør mindst en gang om året få
vurderet kardiovaskulære risikofaktorer. Disse
risikofaktorer omfatter dyslipidæmi, hypertension, rygning,
familiær forekomst af præmatur hjertesygdom, kronisk
nyresygdom og forekomst af albuminuri.4 Test af ACR og
lipidpanel spiller derfor en vigtig rolle i behandling af
diabetes.

Nyresygdom er en af de alvorligste komplikationer ved
diabetes. Det første tegn er øget udskillelse af albumin i urin
(albuminuri).2 Afinion ACR er en test til kvantitativ påvisning
af albumin, kreatinin og albumin-/kreatininforholdet (ACR) i
human urin, der kan anvendes i løbet af
patientkonsultationen, på behandlingsstedet.

3-TRINS PROCEDURE
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Tag prøven med
den integrerede
prøvetagningsenhed.
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Sæt prøvetagningsenheden
tilbage i testkassetten.

IDF- OG ADA-TESTANBEFALINGER2,3

REFERENCEINTERVAL5

International Diabetes Federation (IDF) og American Diabetes Association (ADA)
anbefaler, at der udføres en årlig test for at vurdere udskillelsen af albumin i urin.
Der anbefales en test på albumin-/kreatininforhold (ACR).
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Patienter med type 1 diabetes med en varighed på ≥5 år.
Alle patienter med type 2-diabetes ved starten af
diagnosen.
Alle diabetespatienter med komorbid hypertension.
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Sæt testkassetten i
analyseapparatet, og luk låget.
Behandlingen starter automatisk.
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