
 

 :ایکتَتست 

ایکتَتست تستی است کٌ تَسط قرص انجام نی شَد ٍ بر اساس يهان ٍاکنش نشابٌ 

دیازٍ در نَار ادراری است. انا خیلی حساستر از نَار بَدى ٍ قادر بٌ تشخیص نقادیر خیلی 

نیلی گرم درصد نی باشد. بٌ علت این حساسیت ،  05/0 – 1/0کو بیلی رٍبین در 

ی زنانیکٌ تنًا یک تست برای بیلی رٍبین ایکتَتست بٌ عنَان یک رٍش پیشنًاد



درخَاست نی شَد، نی باشد. يهچنین این تست بٌ عنَان یک رٍش نناسب برای تأیید 

 نتیجٌ نثبت حاصل از رٍش نَار ادراری بٌ کار نی رٍد. 

 يای زیر است:  قرص شانل نعرف

ک ، بی کربنات سدیو پارانیترٍبنزن دیازٍنیَم ، پارا تَلَئن سَلفَنات، اسید سَلفَسالیسیلی

 ٍ اسید بَریک. 

صفحٌ ای کٌ رٍی آن آزنایش انجام نی شَد از نخلَط سلَلز ٍ نخ نسَز ساختٌ شدى 

است. ٍقتی کٌ ادرار رٍی این صفحٌ قرار دادى نی شَد، خاصیت جذب این صفحٌ باعث 

 نی شَد کٌ بیلی رٍبین رٍی سطح خارجی صفحٌ قرار گیرد. 

اسید سَلفَسالیسیلیک یک نحیط اسیدی برای ٍاکنش آنادى نی کند. در ضهن با بی 

کربنات سدیو برای تَلید حباب ترکیب نی شَد کٌ آن نیز بٌ حاللیت نسبی قرص کهک نی 

نهاید. سپس نهک دیازٍنیَم با بیلی رٍبین رٍی صفحٌ ترکیب شدى ٍ یک رنگ آبی تا 

 ست نی ديد. ارغَانی بٌ عنَان نحصَل ٍاکنش بٌ د

 :رٍش جدید 

 Icto  testقطرى از ادرار را رٍی صفحٌ چًارگَش نخصَص انجام تست کٌ بٌ يهراى  10( 1

 عرضٌ نی شَد قرار ديید. 



 ( یک قرص را در نرکز ننطقٌ نرطَب بگذارید. 2

ثانیٌ صبر کنید سپس دٍنین قطرى آب را رٍی قرص  5( یک قطرى آب رٍی قرص بچکانید. 3

 طَریکٌ قطرى آب از قرص چکیدى ٍ بٌ رٍی کاغذ برسد. بچکانید. ب

ثانیٌ رنگ صفحٌ در نحدٍدى اطراف قرص را نشايدى نی کنیو. اگر رنگ  60( در انتًای 4

آبی یا ارغَانی ظاير شدى بَد، جَاب آزنایش نثبت است. تهانی رنگًای دیگر از جهلٌ 

 صَرتی یا قرنز نشان ديندى جَاب ننفی نی باشند. 

 

 

 



 

 تایج نثبت کاذب در نَارد زیر اتفاق  نی افتند: ن

اگر ادرار نربَط بٌ بیهاری باشد کٌ نقادیر زیادی کلرٍپرٍنازین ) تَرازین ( دریافت کردى  -

 باشد. 

اگر ادرار نشکَک بٌ داشتن نقدار زیادی کلرٍپرٍنازین باشد، شستن در حین آزنایش نی  -

 تَاند نَرد استفادى قرار گیرد. 

قطرى ادرار رٍی يریک تًیٌ نی کنیو. بٌ یکی از  5ٌ کاغذ نخصَص آزنایش با دٍ صفح

 يای دارٍ اضافٌ نی کنیو.  کاغذيا دى قطرى آب جًت شستن نتابَلیت

یک قرص بر رٍی يریک از صفحات آزنایش قرار نی ديیو ٍ رٍش ایکتَتست را اجرا نی 

د دارد زیرا بیلی رٍبین در رٍی کنیو. اگر رنگ در ير دٍ کاغذ یکسان بَد بیلی رٍبین ٍجَ

سطح کاغذ جذب شدى نی ناند. اگر در صفحٌ شستٌ شدى رنگ صفحٌ، بسیار رٍشنتر است 

يای دارٍ نی  یا يیچ رنگی بٌ چشو نهی خَرد پس ٍاکنش احتهاال بٌ علت نتابَلیت

 باشد.

 

 



 :سایر تست يای تاییدی نَار ادراری در داخل برنانٌ تتاک دٍ

  اسید سَلفَسالیسیلیک 

  ( تست حلقٌ يلرHeller  ) 

  تست رسَبی گرنا 

  تست کیفی بندیکت 

  ( آزنایش رٍتراRothera  ) 

  ) يهاتست ) آزنایش خَن در ادرارHematest 

  تست سَلفات آنَنیَم 

  آزنایش کف 

  تست اسهیت آیَدین 

  ( تست لکٌ يا ریسَنHarrison  Spot  ) 

  آزنایش کیفی ارلیخ 

 

 

 

 



 ینک دانلَد از کافٌ بازار:ل

https://cafebazaar.ir/app/com.ttak2.mahdi/?l=fa 

 


