
Syskonen Angel och Maria älskar hav och båtar. Men nu är 
de försvunna efter att ha varit ute på långsegling. Deras 
segelbåt sågs sist nära en grupp obebodda öar. Ditt uppdrag 
blir att flyga Nova dit och försöka hitta Angel och Maria. 

Pixie berättar att det mest är fåglar som lever på öarna. 
– Visste du att fåglar har en högre kroppstemperatur än 

människor? Fåglar har över 38 grader och människor 37 
grader. Det ska vi använda oss av för att hitta Angel och 
Maria, säger Pixie och håller fram en märklig apparat. 

– Det här är inget mindre än en värmekänslig kamera. 
Den kan känna av skillnaden i kroppstemperatur mellan 
fåglar och människor. När den riktas mot ett område där 
det bara finns fåglar lyser den rött. Men om det skulle 
finnas någon människa i området lyser den blått. 

Under sökandet efter Angel och Maria behöver du 
sköta den värmekänsliga kameran på rätt sätt. Den 
värmekänsliga kameran behöver bränsle och ska tankas 
med kiss. För att den ska fungera är det viktigt att du 
håller koll i loggboken på hur bränsletillgången ser ut 
och om det förekommer läckage. I loggboken förklarar 
Pixie i detalj hur det ska gå till!

Hur gick det?
På en av de större obebodda öarna som ni landar på får ni 
äntligen rätt utslag på den värmekänsliga kameran: blått! 
Alltså finns det människor på ön. Inne i djungeln hittar ni 
en koja och inte långt därifrån sitter två barn och grillar lite 
frukt över en eld. De är smutsiga i ansiktet och väldigt toviga 
i håret men verkar annars må ganska bra. Det är Angel och 
Maria! De blir överlyckliga och kramar om dig och Pixie. 
Innan ni åker hem tar de avsked från sin bästa kompis på ön 
pingvinen Baltazar. 

URIN- OCH DRYCKESMÄTNING

Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som 
tagits fram av nätverket Nikola med stöd av Arvsfonden.
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Den dagen du börjar mäta, titta först hur det ser ut 
i byxorna. Torrt, fuktigt eller vått  i underbyxorna. 
Vått, fuktigt eller torrt? Sätt ett kryss i den ruta som 
passar. Mät sedan hur mycket du kissar och skriv upp 

det på blanketten. Du skriver hur mycket du kissat 
under det klocklag som är närmast den tidpunkt då du 
kissade. Och glöm inte att skriva upp hur mycket du 
dricker under dagen. Ange mängden i milliliter (ml). 

Nu ska jag gå igenom hur bränsle mätningarna 
till den värmekänsliga kameran ska gå till! 

Fyll i ditt namn, födelsedata och de datum du 
gör mätningarna. Du bör mäta minst två dagar.


