
 

 در ادرار آمفتامینمت تشخیص سریع  تست 

 231: شماره کاتالوگ

 

 

 

 این سنجش می تواند حین. خیص مواد مخدر در نمونه ادرار بکار می رودو برای تش ایمونوکروماتوگرافی بوده بر اساس آمفتامین در ادرار مت تشخیص سریع تست

 .می دهد نشانآمفتامین برای  را  cut-offجدول زیر . درمان هم مورد استفاده قرار گیرد

 

 

500 ng/ml of (+)Methamphetamine Methamphetamine (includes Ecstasy) 

 

طیف سنجی جرمی / گازیکروماتوگرافی .تر استفاده گرددایی دقیق یباید از متد شیم برای تایید نتایج لی مناسب است واین آزمایش تنها برای نتایج مقدماتی تحلی

(GC/MS ) توسط سازمان سوء مصرف مواد مخدر و سالمت روانیبه عنوان متد مورد قبول (SAMHSA )  پایه گذاری شده استجهت تایید نتایج . 

اعصاب مرکزی شده سیستم  مصرف دوزهای باالی آن باعث تحریک . ترین مشتق مصنوعی آمفتامین و یک معرف سمپاتیک با کاربرد درمانی است معروف: متامفتامین

بروز اضطراب، پارانویا، اختالل روانی و دیس ریتمی قلب  :شامل حادتر می تواند های واکنش. شیاری، کاهش اشتها و انرژی کاذب می شودوو موجب ایجاد حس نشاط، ه

 الی 3د و تا امین بدون تغییر خارج می شوامفت درصد مت 01تا  21در هر حال . خارج می شود و اکسید مشتقات دآمینهبصورت آمفتامین امفتامین از ادرار  مت. باشد

 .قابل تشخیص است در ادرار روز پس از مصرف 5
 

 :کلی تست اصول
در نمونه ادرار انسان بکار  آنتی ژن  میباشد که جهت آنالیز مواد مخدر نوشیمیایی بین آنتی بادی ها وومبتنی بر واکنش های ایمآمفتامین مت تشخیص سریع  هر تست

رقابت  متصل به ماده رنگیه گنژوک باماده مخدر  متصل به کنژوگهند، وجود داشته باش راگر مواد مخدر در ادرا. آنتی بادی هاست تست مبتنی بر رقابت بین این .می رود

در قسمت در نمونه ادرار مثبت بنابراین  متصل به ماده رنگی جلوگیری می کند؛ه ن کنژوگاز وصل شدباشد   Cut-offر ماده مخدر بیشتر یا برابر با گر مقداا. می کند

شته یک خط رنگی وجود داباید  در قسمت کنترل همیشه  .تیجه منفی استنشان دهنده نایجاد رنگ در قسمت تست  بر همین اساس. تشکیل نخواهد شد رنگی ،تست

  .فاقد اعتبار استدر غیر اینصورت تست  باشد

 :محتویات کیت
 آمفتامین مت تشخیص سریع  تست -2

 العمل مصرفدستور  -1

 لوازم مورد نیاز

 ظرف جمع آوری ادرار (2

 تایمر (1

 

 :شرایط نگهداری

 .فریز نشود .(درجه سانتیگراد 03تا  4) و همچنین یخچال قابل نگهداری در دمای اتاق
 

 :روش کار

 .دنو نمونه به دمای اتاق برس تستاجازه دهید  -1

 از بسته بندی در بیاورید  تست را -2

 .  مشخص شده روی تست باشد MAX نمونه به هیچ وجه نباید باالتر از خط. یا سرم قرار دهید ظرف حاوی ادرار ثانیه داخل 13-11عمودی مدت تست را بصورت -0

 . نماییددقیقه بررسی  3نتایج را پس از . تایمر را بزنید و تا حصول رنگ منتظر بمانید. تست را روی یک سطح صاف که جاذب رطوبت نباشد قرار دهید-4

 

 

 

 .نمی باشنددقیقه قابل تفسیر  01نتایج بعد از  *

 

 

 .تشکیل می گردد Cیک خط در محدوده خط  :مثبت

 Tو دیگری در محدوده خط  Cیکی در محدوده خط  دو خط :منفی

 .تشکیل می گردد

عتبر بودن تست است و نشان از نام کنترل عدم تشکیل خط :نا معتبر

در صورت تکرار مجدد، از مابقی تست ها  .تکرار شود مجدداً باید تست

 .استفاده نکرده و با نمایندگی تماس بگیرید

 

 
 

 

 

 



 :تست یخصوصیات عملکرد

 :به دست آمد و نتایج زیر هتایید گردید GC/MSبا روش  آمفتامینمت تست وصیات خص

 GC/MSدرصد تطابق با  99: نمونه های مثبت

 GC/MSدرصد تطابق با  211: در نمونه های منفی

:(Sensitivity)حساسیت 

 .می باشد 500ng/mlآمفتامین مت برای  Cut offحد مرزی یا 

  :دقت

 .درصد می باشد 211نمونه مورد بررسی قرار گرفت و دقت تست  01در تعداد 

 :اختصاصیت

.قابل مشاهده می باشد 9تا  5/0بین ام pHبهترین عملکرد تست در و  وسیله داروها و متابولیت های دارویی کنترل گردیده ب

 :، تداخلی با نتیجه تست ندارندمواد زیر در غلظت های مذکور و پایین تر از این غلظت ها

2000ng/mlگلوکز 

2000ng/mlآلبومین  

10mg/dlهموگلوبین  

4000mg/dl  اوره

10mg/dlاوریک اسید  

 :کنشی در نتایج تست ایجاد نمی کندگونه وا موارد ذیل هیچ

شرکت فارمد بهین آزما (سهامیخاص)
 تلفن:  02186128296 

info@pharmedco.irEmail:  

www.pharmedco.ir 

mailto:info@pharmedco.ir
http://www.pharmedco.ir/

