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Information om urinvejsinfektion

Vælg farveTil patienter og pårørende

Urinvejsinfektion kan vise sig som:
 
 
1. Blærebetændelse eller
 
2. Nyrebækkenbetændelse
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Hvordan stilles diagnosen 'urinvejsinfektion'?
Ud fra:
• symptomerne
• stix af urin
• dyrkning af urinen.
Det kan være nødvendigt at tage blodprøver for at undersøge, hvor omfattende infektionen er. Senere
kan prøverne gentages for at se, om behandlingen virker/hjælper.
 
 
Hvordan kan du vide, om dit barn har urinvejsinfektion?
Hos spædbørn ses ofte:
• barnet begynder at gylpe eller kaste mere op end tidligere
• barnet vil ikke spise
• barnet er blegt
• barnet tager ikke på i vægt
• barnet bliver mere slapt og irritabelt
• barnet har feber.
 
Hos større børn ses ofte:
• barnet har hyppig og/eller stærk tissetrang
• barnet har smerter, kløe eller svie ved vandladning
• barnet har ømhed eller smerter over blæren
• barnet har ømhed eller smerter over lænden
• barnet har feber.
 
Valg af behandling
Det afhænger af barnets alder og hvor i urinvejene infektionen sidder.
Urinvejsinfektion behandles med antibiotika i form af mikstur, tabletter eller medicin i drop.
 
Kontrol efter urinvejsinfektion
Den ambulante kontrol af jeres barn vil være individuel og aftales med behandlende læge.
Da jeres barn kan risikere at få urinvejsinfektion mellem kontroldatoerne, bedes I ved symptomer
aflevere en urinprøve, som aftalt med behandlende læge.
 
Prøvetagning
Urinen SKAL være en midtstråleurin:
• start med at vaske dine hænder.
•  bryd derpå posen til det udleverede urindyrkningssæt.
•  bryd posen med saltvand og hæld indholdet over vattamponerne i det øverste bæger.
• ved piger vaskes mellem de små skamlæber. Brug kun 1 vattampon pr. strøg og vask forfra og bagud.
•  ved drenge trækkes forhuden forsigtigt lidt tilbage, så urinrøret anes og man vasker spidsen af penis
• ved urinrørsåbningen, 1 strøg med hver vattampon.
•  barnet tisser lidt og efterfølgende føres det andet bæger ind i urinstrålen.
•  midtstråleurinen hældes nu i det sterile glas fra posen.
•  nummermærket fra laboratoriesedlen anbringes på glasset.
 
Urinprøven skal afleveres samme dag, den er taget. Den skal opbevares i køleskab i hjemmet og
holdes kold under transporten til sygehuset.
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Hvor kan jeg aflevere prøven? 
Børn og Unge Ambulatoriet mellem kl. 07.00 og 15.00
aften, nat, weekend og helligdage på Børn og Unge Sengeafsnit
 
Hjælp til prøvetagning
Er I usikre på prøvetagningen, kan Børn og Unge Ambulatoriet kontaktes på alle hverdage mellem
07.30 og 08.30 på telefon 7918 3031 (tryk 3)
 
 
Læs mere i patientinformationen gode drikke- og toiletvaner
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Til patienter og pårørende


