YKSINKERTAISESTI TEHOKK A AMPI.

AFINION ACR
™

Krooninen munuaissairaus on merkittävä
ja edelleen yleistyvä terveyshaitta. Joka
kolmannella eurooppalaisella on suurentunut
riski sairastua krooniseen munuaissairauteen.
Jopa joka kymmenennen munuaistoiminta
on heikentynyt niin paljon, että se vaikuttaa
terveydentilaan.
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Laboratoriotasoiset tulokset 5
minuutin testiaikana
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3,5 μl:n virtsanäyte (päivävirtsa)

nn

Parempi tarkkuus kreatiniinin
mittauksilla

Afinion ACR
™

KROONINEN MUNUAISSAIRAUS

DIABETES JA SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT

Krooninen munuaissairaus on oireeton tai vähäoireinen,
kunnes on jo liian myöhäistä. Siksi siihen kiinnitetään
vähemmän huomiota kuin muihin kroonisiin sairauksiin.1
Nykyinen diabeteksen, lihavuuden ja ikääntymisen
yleistyminen tulee pahentamaan tilannetta, ellei ongelmaan
keskitytä paremmin ja ryhdytä yhteisiin toimiin.1
Munuaissairaus on yksi diabeteksen vakavimmista
komplikaatioista. Sen varhaisin oire on albumiinin lisääntynyt
eritys virtsaan (albuminuria).2 Afinion ACR on vieritesti
albumiinin, kreatiniinin sekä albumiinin ja kreatiniinin välisen
suhteen (ACR) kvantitatiiviseen määrittämiseen ihmisen
virtsasta potilaan vastaanottokäynnin aikana.

Kaikkien diabetespotilaiden kardiovaskulaariset riskitekijät
tulisi arvioida vähintään kerran vuodessa. Riskitekijöitä
ovat dyslipidemia, korkea verenpaine, tupakointi,
albuminuria4, krooninen munuaissairaus ja varhain
kehittyvän sepelvaltimotaudin esiintyminen potilaan suvussa.4
ACR- ja lipidipaneelitestaus ovat siten olennainen osa
diabeteksen hoitoa.

3-VAIHEINEN TOIMENPIDE
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Kerää näyte integroituun
näytteenottovälineeseen.
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Aseta näytteenottoväline
takaisin testikasettiin.

IDF:N JA ADA:N TESTAUSSUOSITUKSET 2,3

VIITEALUE5

Kansainvälinen diabetesliitto (IDF) ja Yhdysvaltain diabetesliitto (ADA)
suosittelevat testaamaan virtsan albumiinipitoisuuden vuosittain. Paras menetelmä
on albumiinin ja kreatiniinin välisen suhteen (ACR) määrittävä testi.
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Aseta testikasetti analysaattoriin
ja sulje kansi. Prosessi alkaa
automaattisesti.

≥5 vuotta tyypin 1 diabetesta sairastaneet potilaat.
Kaikki tyypin 2 diabetespotilaat diagnoosiajankohdasta lähtien.
Kaikki diabetespotilaat, joilla on myös korkea verenpaine.

LUOKITUS

Normaali
Microalbuminuria
Kliininen
albuminuria

KERTANÄYTE ACR

mg/g

mg/mmol

< 30

<3

30-300

3-30

> 300

> 30

SAATAVILLA OLEVAT TESTIT

AFINION™ ACR
AFINION™ CRP
AFINION™ HbA1c
AFINION™ LIPID PANEL

1. EKHA. Recommendations for Sustainable Kidney Care. Elokuu 2015. http://ekha.eu/
wp-content/uploads/2016/01/EKHA-Recs-for-Sustainable-Kidney-Care-25.08.2015.pdf.
Viitattu 20.10.2016.
2. Global Guideline for Type 2 Diabetes, IDF, 2012. ISBN 2-930229-43-8.
3. American Diabetes Association. Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S86–S104
4. American Diabetes Association. Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S105–S118.
5. KDIGO. Kidney Int Suppl. 2013;3:1–150

© 2019 Abbott. Kaikki oikeudet pidätetään. Afinion on Abbottyritysryhmän tavaramerkki. Kaikki muut viitatut tavaramerkit ovat niiden
vastaavien omistajien tavaramerkkejä. CVD186760 10004076-01 03/19

