
Hvordan har du det...
- på cellenivå?

l  Har du kroniske plager?
l  Ingenting som hjelper?
l  Er du jevnlig eksponert for miljøgifter?
l  Alle prøver er ”normale” og du føler deg helt ”kjørt”?

Da kan det være en idé å sjekke hvordan 
kroppen fungerer på cellenivå.

Provider: 

Patient:  

Accession #: 

Sex: 
Age: 
Sample Type: 

Collected: 

Received: 

Completed: 

Reference range updated 5/21/2021. Reference range is not gender adjusted. Reference range is age adjusted for children. Method: LC/MS/MS. LLOQ: Lower limit of

quantitation ULOQ: Upper limit of quantitation. Lactate is reported as D- and L-Lactate combined on OAP. This test is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any

disease or replace the medical advice and/or treatment obtained from a qualified healthcare practitioner. US BioTek Laboratories has developed and determined the

performance characteristic of this test under the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). This test has not been evaluated by the U.S. Food and Drug

Administration. This test does not assess for neonatal inborn errors of metabolism and is based on stable renal function and normal renal clearance.

Organic Acids Profile

Analyte
Result Reference Population

(µg/mg creatinine) Range Percentile

Glycolysis

1. Pyruvate

0.39 < 1.90 26%
0.390.39

2. Lactate

5.45 < 23.35 27%
5.455.45

Citric Acid Cycle

3. Citrate

345.49 71.30 - 772.63 58%

345.49345.49

4. Cis-Aconitate
23.35 < 40.54 45%

23.3523.35

5. Isocitrate
56.22 19.94 - 74.88 82%

56.2256.22

6. Alpha-Ketoglutarate
<LLOQ < 18.94 N/A N/AN/A

7. Succinate
18.55 < 20.99 86%

18.5518.55

8. Fumarate
0.73 < 1.13 80%

0.730.73

9. Malate

1.10 < 2.62 58%

1.101.10

Fatty Acid Oxidation

10. Adipate

2.09 < 4.42 62%

2.092.09

11. Suberate
0.98 < 2.64 50%

0.980.98

12. Ethylmalonate (H)
9.46 < 3.88 94%

9.469.46

13. Methylsuccinate (H)
3.11 < 2.20 91%

3.113.11

Markers for Protein Metabolism

14. Alpha-Ketoisovalerate
<LLOQ < 0.49 N/A N/AN/A

15. Alpha-Ketoisocaproate
<LLOQ < 1.09 N/A N/AN/A

16. Alpha-Keto-Beta-Methylvalerate <LLOQ < 1.29 N/A N/AN/A

17. Beta-Hydroxyisovalerate
7.77 < 8.86 84%

7.777.77

18. Methylmalonate (H)
2.30 < 1.64 90%

2.302.30

19. Hydroxymethylglutarate (H) 15.88 < 7.20 100%

15.8815.88
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Environmental Pollutants Profile
Analyte

Result Reference Population

(µg/mg creatinine) Range Percentile

Xylene Exposure1. 3-Methylhippurate

0.06
< 0.18

54%

0.060.06

2. 2-Methylhippurate

<LLOQ
< 0.06

N/A N/AN/A

Toluene Exposure3. Hippurate

716.67
< 768.53 94%

716.67716.67

4. Benzoate

<LLOQ
< 6.87

N/A N/AN/A

Benzoate is metabolized to Hippurate. Elevations may cause elevated Hippurate independent of

Toluene.

Benzene Exposure5. t,t-Muconic Acid (H)

0.40
< 0.15

91%

0.400.40

Trimethylbenzene Exposure6. 3,4-Dimethylhippurate
<LLOQ

< 0.01
N/A N/AN/A

Styrene Exposure7. Mandelate (H)

0.42
< 0.34

91%

0.420.42

8. Phenylglyoxylate

0.18
< 0.30

56%

0.180.18

9. Mandelate + Phenylglyoxylate
0.60

< 0.61
89%

0.600.60

Phthalate Exposure10. Monoethyl Phthalate (H)
0.45

< 0.10
91%

0.450.45

11. Phthalate (H)

0.28
< 0.17

91%

0.280.28

12. Quinolinate (H)

5.74
< 5.37

90%

5.745.74

Paraben Exposure13. Para-Hydroxybenzoate
1.04

< 1.43
84%

1.041.04

Methyl Tert-butyl Ether Exposure
14. Alpha-Hydroxyisobutyrate

5.56
< 6.35

81%

5.565.56
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”Vi måler eksosen for å finne feilen i motoren”

Ved hjelp av en enkel urinprøve kan du få svar på følgende:

 l Kroppens evne til å bryte ned og omsette karbohydrater, proteiner og fett fra  
  maten du spiser.
 l Kroppens evne til å produsere energi.
 l Leverens evne til å avgifte kroppen.
 l Tilstanden i mage/tarm (evt. ubalanse i bakterieflora).
 l Tilstanden i nervesystemet.
 l Evt. påvirkning av miljøgifter.
 l Ernæringsstatus på vitaminer, mineraler og aminosyrer.

Med hver eneste analyse medfølger et behandlingsforslag samt en forklaring til din behandler. . 
Alle de medfølgende behandlingsforslagene fra et uavhengig laboratorium, er grundig dokumen-
tert med minimum 5 studier/artikler som bakgrunn.

Organiske syrer i urinen er et resultat av nedbrytning og omdannelse av proteiner, karbo- 
hydrater og fett fra kosten vår. Mengden av de forskjellige stoffene danner et unikt grunnlag for 
informasjon om kroppens biokjemi, og din helse på cellenivå. Stoffer fra bakterier gir også viktig 
informasjon. Din behandler får viktig informasjon om mulige faktorer som kan være årsak til din 
helsetilstand eller påvirke din fysiske og mentale helse.

Du får 2 tester i 1!
Tilstandsrapport og forgiftningsrapport
Du blir testet for 7 forskjellige miljøgifter som finnes i vår hverdag. 

Parabener finnes i kosmetikk, tannkremer, sjampo, medisiner etc. Parabener har østrogen og 
hormonhemmende effekt, og har vært implisert i tilfeller av brystkreft. 

Phthalater brukes i produksjon av plastikk for å øke fleksibiliteten og mykne materialet.  
Det brukes også i enkelte depotmedisiner, make-up, sjampo og lignende.
Phthalater er kjent for å forårsake hormonelle forstyrrelser, så vel som nevrologiske og 
utviklingsmessige forstyrrelser. Spesielt kan de påvirke guttefoster på en negativ måte.

Xylen finnes i mange kilder, bl.a. tobakksrøyk, tyggegummi, blekk, polish, lakk, maling,  
avfettingsmidler og mye mer. 
Xylen kan undertrykke sentralnervesystemet, og forårsake anemi, nyreskader, irritasjon i  
slimhinner, hudbetennelse, tretthet, hodepine etc.



Benzen er naturlig til stede i rå og raffinert 
petroleum. Kilder: tobakksrøyk, lim, maling, 
markørpenner, tyggegummi, avgasser fra  
byggematerialer, teppe lim, flytende vaske- 
midler, møbelvoks etc.
Benzen kan senke blodverdiene og redusere 
beinmargen, med bl.a. leukemi til følge. Kreft-
fremkallende og giftig for genene.

Trimethylbenzen brukes i impregnering av    
treverk, white spirit, pestisider (sprøytemidler), 
avfettingsmidler, blekemidler, parfymer, skjerm- 
rensemidler, sko impregnering.
Trimethylbenzen kan forårsake magesmerter,  
kvalme, diaré, nyrebetennelse, symptomer på 
løsemiddelskader, svettetokter, svimmelhet, 
irritasjon av slimhinner, hodepine, tretthet etc

Styren brukes i produksjon av syntetisk gummi, 
syntetisk lateks, polyestere og plastikk- 
produkter. Finnes også i tobakksrøyk,  
pakkematerialer, leker, hobbymaterialer,  
bildeler, husholdningsapparater etc. 
Styren hemmer sentralnervesystemet, og kan 

forårsake svimmelhet, hodepine, kvalme, konsentrasjonsproblemer, redusert balanse og koor-
dineringsevne, tretthet, hudbetennelse etc.

Toluen er rikelig til stede i tobakksrøyk, blekk, tynner, klebestoffer, toalettrengjøringsmidler, 
bakteriedrepende midler, tilsetning i kosmetikk, brukes for å øke oktanen i bensin.
Toluen kan forårsake skjelvinger, sløvhet, humørsvingninger, øresus, dobbeltsyn,  
taleforstyrrelser, anoreksi, svimmelhet etc. 

Som du ser, er det mange av de vanlige tingene vi omgir oss med til daglig, som kan være kilde 
for eksponering av disse stoffene. Dersom du har en eller flere av dem i kroppen, er det viktig å 
hjelpe kroppen til å kvitte seg med dem slik at de ikke forårsaker mer skade, og slik at kroppen 
får mulighet til å reparere seg selv.

VIKTIG! Denne testen erstatter på ingen måte nødvendig legehjelp, og er ingen diagnose.



Hvorfor skal jeg ta testen?
Dersom du kjenner deg igjen, og kan krysse av i noen av de nedenfor stående rutene, kan du 
kanskje ha god nytte og hjelp av å ta denne testen.

o Jeg ønsker å bli gravid, og vil sette kroppen min i best mulig stand.
o Jeg har fysiske eller mentale plager som ikke finner svar eller løsninger i andre  
 prøver eller behandlinger.
o Jeg har en diagnose, men ingen har funnet årsaken.
o Jeg har kroniske plager.
o Jeg føler at noe er galt.
o Jeg har ”alltid” lite energi (f.eks. ME/CFS) Jeg har problemer med vekten (mye/lite). 
o Jeg har forhøyet kolesterol.
o Jeg har blodsukkerproblemer.
o Jeg lager mat i Teflonbelagte gryter og panner.
o Jeg jobber et sted der jeg jevnlig blir eksponert for giftstoffer.
o Jeg har unormale blodverdier.
o Jeg røyker.
o Jeg har irriterte slimhinner.
o Jeg er ofte svimmel.
o Jeg har hormonell ubalanse.
o Jeg har humørsvingninger/depresjon.
o Jeg ønsker å være føre var.

Selv om du ikke finner din problematikk blant punktene over, skal du ikke utelukke at testen kan  
gi deg viktige svar.  Snakk med din behandler om hva som er aktuelt for akkurat deg.

Prøvetakingen
Testen er enkel og kan utføres hjemme hos deg selv. Du får med det du skal bruke, fra din behandler.

4 Midtstråleurin fra morgenurin samles i et rent beger.
4 Innsamlingsstripsen gjennomfuktes.
4 Overflødig urin dryppes av stripsen.
4 Deretter henges stripsene fritt og lufttørker i 12 timer før de puttes i glidelåsposen og  
 returneres sammen med rekvisisjon i vedlagte returkonvolutt.

Dette gjør at man ikke trenger å fryse eller sette urinprøven  
i kjøleskap, samtidig som de organiske syrene som skal 
måles holder seg stabile til de når laboratoriet.
Lykke til med din fremtidige helse!

Postboks 124, 2041 Kløfta Trondheimsveien 86, 2040 Kløfta
Tlf. +47 63 97 69 90 Faks. +47 63 97 69 91
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Kontaktinfo:


