
 

Test Calibrator Limită 

Cocaină ∣COC ι Benzoileogonină 20ng∕mL 

Metamfetamina ∣.MET∣ D-metanfetamina 50nq∕mL 

Ketamina (KET) Ketamina 100ng∕mL 

Barbiturice (BAR) Secobarbital 300ng∕mL 

Amfetamina (AMP) D-amahetamina 100nq∕mL 

Fișa de ambalaj pentru testul COC∕ MET/ KET∕ BAR/ AMP pentru lichide orale. 

Numai pentru diagnosticare profesională in vitro 

UTILIZAREA PRECONIZATĂ 

Caseta de testare multidrog cu 5 medicamente (salivă) pentru COC∕ MET/ KET∕ BAR/ 

AMP este un imunotest cromatografic în flux lateral pentru detectarea calitativă a cocainei, 

metamfetaminei, ketaminei, barbituricelor, amfetaminei și metaboliților acestora în fluidele 

orale umane la următoarele concentrații limită: _________________  _____________  

Kit Rapid 5 teste Antidrog  

Depistare Multi-Drog, 5 grupe ( Saliva ) 

∣Română∣ 

[REZUMAT] 

Cocaina (COC) 

Cocaina este un stimulent puternic al sistemului nervos central (SNC) și un anestezic local 

derivat din planta de coca (erythroxylum coca). Medicamentul este adesea auto-

administrat prin inhalare nazală, injectare intravenoasă și fumat liber. În funcție de calea 

de administrare, cocaina și metaboliții benzoilecgonină și esterul metilic al ecgoninei pot fi 

detectați în lichidul oral încă de la 5-10 minute după utilizare. Cocaina și benzoilecgonina 

pot fi detectate în lichidele orale până la 24 de ore după utilizare. 

Testul de cocaină conținut în caseta de testare Multi-Drug 5 Drugs (Saliva) pentru cocaină 

dă un rezultat pozitiv atunci când cocaina și metabolitul din lichidul oral depășește 

20ng∕mL. 

Metamfetamina (MET) 

Metamfetamina este un stimulent puternic înrudit chimic cu amfetamina, dar cu proprietăți 

mai mari de stimulare a SNC. Medicamentul este adesea auto-administrat prin inhalare 

nazală, injectare intravenoasă și fumat liber. În funcție de calea de administrare, cocaina 

și metaboliții benzoilecgonină și esterul metilic al ecgoninei pot fi detectați în lichidul oral 

încă de la 5-10 minute după utilizare. Metamfetamina poate fi detectată în lichidele orale 

până la 72 de ore după utilizare. 

Testul metamfetaminei conținut în caseta de testare Multi-Drug 5 Medicamente (Saliva) 

dă un rezultat pozitiv atunci când concentrația de metamfetamină în lichidul oral depășește 

50ng∕mL. 

Ketamina (KET) 

Ketamina este un drog narcotic și halucinogene, de obicei abordare a utilizării abuzului de 

țigări, inhalante, intravenoase sau pulbere în băuturi și vin. De obicei, împreună cu heroina, 

canabisul și alte droguri combinate, consumatorii de ketamina generează cu ușurință 

dependență fizică, ceea ce duce la abuz. În general, durează 2-4 ore pentru a fi detectate. 

Testul de ketamina conținut în caseta de testare Multi-Drug 5 Drugs (Saliva) dă un rezultat 

pozitiv atunci când concentrația de ketamina în lichidul oral depășește 100ng∕mL.  

Barbiturice (BAR) 

Barbituricele sunt deprimante ale sistemului nervos central. Sunt utilizate terapeutic ca 

sedative, hipnotice și anticonvulsivante. Barbituricele sunt aproape întotdeauna 

administrate oral sub formă de capsule sau tablete. Efectele se aseamănă cu cele ale 

intoxicației cu alcool. Utilizarea cronică a barbituricelor duce la toleranță și dependență 

fizică. 

Barbituricele cu acțiune scurtă luate la 400 mg/zi timp de 2-3 luni produc un grad 

semnificativ clinic de dependență fizică. Simptomele de sevraj experimentate în perioadele 

de abstinență de droguri pot fi suficient de severe pentru a provoca moartea.  

Testul de barbiturice conținut în caseta de testare Multi-Drug 5 Drugs (Saliva) dă un 

rezultat pozitiv atunci când concentrația de barbiturice în lichidul oral depășește 300ng∕mL. 

Amfetamina (AMP) 
Amfetamina este o amină simpatomimetică cu indicații terapeutice. Medicamentul este 
adesea auto-administrat prin inhalare nazală sau ingestie orală. În funcție de calea de 
administrare, amfetamina poate fi detectată în lichidul oral încă de la 5-10 minute după 
utilizare. 

 Amfetamina poate fi detectată în lichidele orale până la 72 de ore după utilizare. Testul 

metamfetaminei conținut în caseta de testare Multi-Drug 5 Medicamente (Saliva) dă un 

rezultat pozitiv atunci când concentrația de metamfetamină în lichidul oral depășește 

50ng∕mL. 

[PRINCIPIU] 

Caseta (Saliva) Multi-Drug cu 5 medicamente pentru COC∕ MET/ KET∕ BAR/ AMP este un 

imunotest bazat pe principiul legării competitive. Medicamentele care pot fi prezente în 

specimenul de lichid oral concurează cu conjugatul lor de medicament respectiv pentru 

situsurile de legare pe anticorpul lor specific. 

În timpul testării, o parte a probei de lichid oral migrează în sus prin acțiune capilară. Un 

medicament, dacă este prezent în specimenul de lichid oral sub concentrația sa limită, nu 

va satura punctele de legare ale anticorpului său specific. Anticorpul va reacționa apoi cu 

conjugatul medicament-proteină și o linie colorată vizibilă va apărea în regiunea liniei de 

testare a benzii specifice de medicament. Prezența medicamentului peste concentrația 

limită în proba de lichid oral va satura toate locurile de legare ale anticorpului. Prin urmare, 

linia colorată nu se va forma în regiunea liniei de testare. 

Un eșantion de lichid oral pozitiv pentru medicament nu va genera o linie colorată în 

regiunea specifică a liniei de testare a benzii din cauza competiției medicamentoase, în 

timp ce un eșantion de lichid oral negativ pentru medicament va genera o linie în regiunea 

liniei de testare din cauza absenței medicamentului. competiție. 

Pentru a servi drept control procedural, o linie colorată va apărea întotdeauna în regiunea 

liniei de control, indicând faptul că a fost adăugat volumul adecvat de specimen și a avut 

loc absorbția membranei. 

[AVERTISMENTE SI PRECAUTII] 

• Numai pentru diagnosticare in vitro 
• Pentru profesioniștii din domeniul sănătății și profesioniștii din punctele de îngrijire. 
• Nu utilizați după data de expirare. 
• Vă rugăm să citiți toate informațiile din acest prospect înainte de a efectua testul. 
• Dispozitivul de testare a fluidului oral trebuie să rămână în punga sigilată până la 
utilizare. 
• Toate probele trebuie considerate potențial periculoase și manipulate în același mod 

ca un agent infecțios. 
• Panoul de testare folosit trebuie aruncat în conformitate cu reglementările federale, 

statale și locale. 
• Caseta și colectorul sunt ambele de unică folosință. 

[COMPOZIŢIE] 

Fiecare test conține particule anti-cuplate specifice de medicament și conjugații proteici 
de medicament corespunzători. Un anticorp de capră este folosit în fiecare linie de control. 
Cantitatea de teste a fost tipărită pe etichetă. 

Materiale furnizate 

• Casetă de testare  ∙ Fișa de ambalaj Colector 
Materiale necesare, dar nefurnizate 

•Temporizator 

[DEPOZITARE ȘI STABILITATE] 

• A se pastra asa cum este ambalat in punga sigilata la temperatura (4-30°C sau 40-
86T). Kitul este stabil în termenul de expirare imprimat pe etichetă. 

• Odată deschisă punga, testul trebuie utilizat în decurs de o oră. Expunerea 
prelungită la mediul cald și umed va cauza deteriorarea produsului. 

• LOTUL și data de expirare au fost tipărite pe etichetă. 

[SPECIMEN] 

• Eșantionul de lichid oral trebuie colectat folosind colectorul furnizat împreună cu trusa. 
Urmați procedura de testare detaliată. Nu trebuie utilizate alte dispozitive de colectare 
cu acest test. 

• Lichidul oral colectat în orice moment al zilei poate fi utilizat. 

PROCEDURA DE TESTARE 

Lăsați dispozitivul de testare, specimenul și/sau controalele să atingă temperatura (15-
30°C sau 59-86T) înainte de testare. Nu introduceți nimic în gură, inclusiv alimente, 
băuturi, gumă sau produse din tutun timp de cel puțin 10 minute înainte de recoltarea 
probei de lichid oral. 
1. Aduceți punga la temperatura camerei înainte de a o deschide. Scoateți testul din 

punga sigilată și utilizați-l cât mai curând posibil. 

1/3 

Negativ: *Apar două linii. O linie colorată ar trebui să fie în regiunea de control (C), iar o 
altă linie colorată aparentă adiacentă ar trebui să fie în regiunea de testare (T). Acest 
rezultat negativ indică faptul că concentrația medicamentului este sub nivelul detectabil. 
*Notă: Nuanța liniei colorate în regiunea liniei de testare (T) poate varia, dar ar trebui 
considerată negativă ori de câte ori există chiar și o linie slabă. 
Pozitiv O linie colorată apare în zona de control (C). Nu apare nicio linie în zona de 
testare (T). Acest rezultat negativ indică faptul că concentrația medicamentului este sub 
nivelul detectabil. 
Invalid Linia de control nu apare. Volumul probei insuficient sau incorect 
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Negativ Pozitiv Invalid 

(Imaginea este doar pentru referință, vă rugăm să consultați obiectul 
material.) 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Godeu 
Specimen 

Pasul 5 

  
Capac 

dispenser 

Colector 
Capac 

Pasul 1 
Pasul 2 

Pasul 3 
Pasul 4 

2. Scoateți colectorul din punga sigilată și înșurubați capacul colectorului în sens invers 
acelor de ceasornic pentru a scoate întreagul bețisor de colectare cu burete din 
camera de colectare. Pasul 1 

3. Introduceți capătul cu burete al bețișorului de colectare în gură. Închideți gura și 
mestecați ușor buretele pentru excreția salivei. Înmuiați buretele în salivă în gură și 
tamponați interiorul gurii și al limbii pentru a colecta lichidul oral timp de un total de 
3 minute, până când buretele se înmoaie complet și este saturat cu salivă. Nu 
trebuie să se simtă puncte dure pe burete când este saturat. Pasul 2 

4. Scoateți buretele din gură. Cu o presiune ușoară, puneți bețișorul de colectare cu 
burete saturat în camera de colectare și înșurubați capacul colectorului în sensul 
acelor de ceasornic pentru a fixa capacul. Pasul 3 

5. Așezați dispozitivul de testare pe o suprafață curată și plană. Deșurubați capacul 
dozatorului de la celălalt capăt al colectorului. Pasul 4 

6. Țineți colectorul în poziție verticală și îndreptați orificiul de la capătul dozatorului către 
godeul pentru specimen al dispozitivului de testare. Folosiți degetul mare și arătător 
pentru a strânge ușor camera de colectare și a distribui 3 picături de lichid oral 
colectat (aproximativ 100μL) în fiecare godeu și porniți cronometrul. Pasul 5 

7. Înlocuiți capacul dozatorului și marcați ID-ul pacientului pe dispozitiv. Așteptați ca 
liniile de culoare să apară în ferestrele de rezultate. Citiți rezultatele la 5 minute. Nu 
citiți rezultatele după 10 de minute. 

8. Trimiteți colectorul cu lichidul oral colectat la laborator pentru confirmare GC/MS, 
dacă este necesar. 



 
tehnicile procedurale sunt motivele cele mai probabile pentru defectarea liniei de control. 
Revizuiți procedura și repetați testul folosind o nouă casetă de testare. Dacă problema 
persistă, întrerupeți imediat utilizarea lotului și contactați distribuitorul local.  

CONTROLUL CALITĂȚII 

Un control procedural este inclus în test. O linie colorată apare în zona de control (C) este 
considerata o procedură internă de control. Confirmă volumul suficient al specimenului, 
absorbția adecvată a membranei și tehnica de procedură corectă. 
Standardele de control nu sunt furnizate împreună cu acest kit. Cu toate acestea, se 
recomandă ca controalele pozitive și negative să fie testate ca bună practică de laborator 
pentru a confirma procedura de testare și pentru a verifica performanța corespunzătoare 
a testului. 

[LIMITĂRI] 

• Caseta (Saliva) Multi-Drug cu 5 medicamente pentru COC∕ MET/ KET∕ BAR/ AMP este 

un imunotest bazat pe principiul legării competitive. Pentru a obține un rezultat 

confirmat, trebuie utilizată o metodă analitică secundară. Cromatografia gazoasă și 

spectrometria de masă (GC/MS) este metoda de confirmare preferată. 

• Un rezultat pozitiv al testului nu indică concentrația medicamentului în eșantion sau 

calea de administrare. 

• Un rezultat negativ poate să nu indice neapărat un eșantion fără medicamente. 

Medicamentul poate fi prezent în eșantion sub nivelul limită al testului. 

CARACTERISTICI DE PERFORMANTA 

Acuratețe 

O comparație alăturată a fost efectuată folosind testele multidrog și testele rapide pentru 

medicamente disponibile în comerț. Testarea a fost efectuată pe aproximativ 300 de 

specimene per tip de medicament colectate anterior de la subiecții care s-au prezentat 

pentru testarea de screening pentru medicamente. Rezultatele prezumtive pozitive au fost 

confirmate de GC∕MS. Următorii compuși au fost cuantificați prin GC/MS și au contribuit la 

cantitatea totală de medicamente găsite în probele de lichid oral prezumtiv pozitive testate. 

Test Compușii au contribuit la totalurile GC/MS 

COC Benzoylecgonine 

MET Metamfetamina 

KET Ketamina 

BAR Secobarbital 

AMP Amfetamina 

 COC MET KET BAR AMP 

Acord pozitiv 
96% 98% 100% 100% 98% 

Negativ 
Acord 

100% 100% 99% 100% 100% 

Total 
Rezultate 

98% 99% >99% 100% 99% 

%Acord cu  GC/MS 
 COC MET KET BAR AMP 

Pozitiv 
Acord 

98% 97% 100% 98% 97% 

Acord negativ 
95% 96% 95% 98% 96% 

Total 
Rezultate 

96% 97% 97% 98% 96% 

Următoarele rezultate sunt tabelate din aceste studii clinice: % 

Acord cu Kit Comercial 

Precizie 

Un studiu a fost efectuat la trei cabinete medicale de către operatori neinstruiți, folosind 

trei loturi diferite de produs pentru a demonstra precizia în interior, între rulare și între 

operator. O casetă identică de specimene codificate, care conținea medicamente la 

concentrația de ± 50% și ± 25%, a fost etichetată ca oarbă și testată la fiecare loc. 

Rezultatele sunt prezentate mai jos: 
Specificitate Analitic: 

Următorul tabel listează concentrația de compuși (ng∕mL) care sunt detectate pozitive în 
soluția salină tamponată cu fosfat (PBS) de testele de droguri la 5 minute. 
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Sensibilitate Analitic 

Un pool de soluție salină tamponată cu fosfat (PBS) a fost adăugat cu medicamente la 

concentrațiile enumerate. Rezultatele sunt rezumate de mai jos. 

Cocaina (COC) 

Benzoilecgonină 

concentrată 

(ng∕mL) 

n per site Site-ul A Site-ul A Site-ul C 

- + - + . + 

0 15 15 0 15 0 15 0 

10 15 15 0 15 0 15 0 

15 15 10 5 9 6 10 5 

25 15 0 15 1 14 0 15 

30 15 0 15 0 15 0 15 

Metamfetamina (MET) 

Concentratie 
metamfetamina 

(ng∕mL) 

n per site Site-ul A Site-ul B Site-ul C 

- + - + - + 

0 15 15 0 15 0 15 0 

25 15 15 0 15 0 15 0 

37,5 15 13 2 11 4 12 3 

62,5 15 2 13 2 13 1 14 

75 15 0 15 0 15 0 15 

Ketamina (KET) 

Conc. Ketamină 
(ng∕ml) 

n per site Site-ul A Site-ul B Site-ul C 

-  - +  + 

0 15 15 0 15 0 15 0 

50 15 15 0 15 0 15 0 

75 15 13 2 11 4 12 3 

125 15 4 11 2 13 7 8 

150 15 1 14 1 14 0 15 

Barbiturice (BAR) 

Conc. Secobarbital  
(ng∕mL) n per site 

Site-ul A Site-ul A Site-ul C 

- + - +  + 

0 15 15 0 15 0 15 0 

150 15 15 0 15 0 15 0 

225 15 14 1 12 3 13 2 

375 15 1 14 0 15 0 15 

450 15 0 15 0 15 0 15 

Amfetamina (AMP) 

Conc. Amfetamina  

(ng∕mL) 

n per site Site-ul A Site-ul B Site-ul C 

- + - + - + 

0 15 15 0 15 0 15 0 

50 15 15 0 15 0 15 0 

75 15 14 1 13 2 12 3 

125 15 2 13 0 15 1 14 

150 15 0 15 0 15 0 15 

Intervalul de 

limitare a 

concentrației 

medicamentului 

n 

COC MET KET BAR AMP 

- + - + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

0%  Limită 30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50% limita 30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25% Limita 30 30 0 30 0 29 1 27 3 29 1 

Limită 30 3 27 9 21 16 14 13 17 7 23 

25% Limita 30 1 29 1 29 1 29 4 26 2 28 

50% Limita 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

Reactivitate încrucișată 

A fost efectuat un studiu pentru a determina reactivitatea încrucișată a testului cu compuși 

adăugați în stoc de PBS fără medicamente. Testele de droguri pentru COC∕ MET/ KET∕ 

BAR/ AMP la o concentrație de 100μg∕mL. 

Compuși fără reacție încrucișată 
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Medicament 

Concentrație (ng∕mL) 

Cocaina (COC∣  

∣Benzoylecgonine 20 

Cocaine HCl 20 

cocaetilenă 25 

Ecgonina HCl 1.500 

Ester metilic al ecgoninei 12.500 

Metamfetamina (MET)  

D-metanfetamina 50 

[1R,2S] (-) Efedrina 400 

fenfluramină 60.000 

Methoxifenamina 25.000 

p=hidroximetamfetamina 400 

L-fenileurina 4.000 

(±)-3,4-Metilendioximetamrhetamina 50 

Procaina 2.000 

Ketamina (KET)  

Ketamina 100 

Metoxiamfetamina 1.250 

Promethazina 2.500 

4 - hidroxifenilciclohexilpiperidina 5.000 

Barbiturice (BAR)  

Secobarbital 300 

Amobarbital 300 

Alfenol 150 

Aprobarbital 200 

Butabarbital 75 

Butalbital 2.500 

Butethal 100 

Ciclopentobarbital 600 

Pentobarbital 300 

Fenobarbital 100 

Amfetamina (AMP)  

D-Amfetamina 100 

Sulfat de D,L-amfetamina 250 

β-feniletylamină 8.000 

L-amfetamina 8.000 

(+)3,4-Metilendioxiamfetamina 300 

Triptamina 3.000 

Acetaminofen Acetop henetidin 

N-Acetvi procainamidă Acid acetilsalicilic 

Aminopirină Amoxicilină 

Ampicilină L- acid ascorbic 

Apomorfina Aspartam 

Atropină Acid Benzilic 

Acid Benzoic Benzfetamina 

Bilirubina D∕L-Bromfeniramina 

Cofeină Cannabidol 

Cloralhidrat Cloramfenicol 

Clorotiazidă D/L-Clorofeniramina 

Cloromazin Clorochina 

Colesterol Clonidina 

Cortizon L-cotinină 

Creatinina ________________  Deoxicorticosteron 



  

Dextromethorphan Diclofenac 

Diflunisal Digoxin 

Diphenhidramina Ester metilic al ecgoninei 

L -Ψ-efedrina β-estradiol 

Estronă-3-sulfat P-aminobenzoat de etil 

[1R,2S] (-) Efedrină L(-)-Epinefrina 

Eritromicină Fenoprofen 
Furosemid Acid Gentizic 

Hemoglobină Hidralazina 

Hidroclorotiazidă Hidrocortizon 

Acidul O-hidorxihippuric p-hidroxiamfetamina 

p-hidroxiliramină Ibuprofen 

Iproniazid D∕L-lsoproterenol 

lsoxsuprină Ketoprofen 

Loperamidă Labetalol 

Meprobamat Meperidină 

Metilfenidat Naloxonă 

Noscapin Acid Nalidixic 

Naproxen Naltrexona 

Nifedipina Niacinamidă 

D-Norpropoxifen Noretindrona 

D/L-Octopamină Acid Oxolinic 

Oximetazolina Acid Oxalic 

Panaverina Fenilpropanolamină 

hidroclorina pentazocina  Penicilliπ-G 

Fenelzină Perfenazina 

Prednison 
Clorhidrat de trans-2-fenilciclo-propilamină 

Prednisolon β-feniletylamină 

D-propoxifen D/L-Propranolol 

Quinacrina D-Pseudoerhedrină 

Chindina Chinină 

Acid Salicilic Ranitidina 

Sulfametazină Serotonina 

tetraciclină Sulindac 

Tetrahidrozolină 3-acetat de tetrahidrocortizon 

Tiamina 3-acetat de tetrahidrocortizon 
D/L-tirozină Tioridazina 

Triamteren Tolbutamidă 

Trimethoprim Trifluoperazina 

D/L-Triptofan tiramină 

Acid uric Verapamil 

Zomepirac  

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. 
No.1 Yichuang Road, Yuhang Sub-district, Yuhang District, 311121 
Hangzhou, China 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 

Eiffestrasse 80, D-20537 Hamburg, Germania 

Index Simboluri 

dispozitiv medical de diagnostic in 
vitro 

Consultati instructiunile de folosire 

Numar Lot 

Conține suficient pentru <n> teste 

A se păstra la loc uscat 

Nu utilizați dacă ambalajul este 
deteriorat 

A nu se reutiliza 

A se depozita intre 4-30oC 

Atenție 

Utilizați până la 

A se păstra departe de lumina 
soarelui 

Producator 

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană 

Versiune Nr.: 1.0 
Data intrării în vigoare 14 

Septembrie 2021 

„Numai compusul părinte; metabolizează amfetamina și metamfetamina în lichidul oral 
uman. 
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