
 
 
 

 

 

 در ادرار PCP نواری دستورالعمل استفاده از تست

Phencyclidine Rapid Test (urine) 
   
 

 

 .تتشخیصی در خارج از بدن انسان اس ، استفادهتست کاربرد این     

 PCPتست یک مرحله ای تشخیص 

لطفاً قبل از انجام آزمایش، اطالعات موجود در برگه راهنمای انجام آزمایش 

 را به دقت بخوانید.   

 سنیلییدین فنن جهت تشخیص کیفی  PCP: تست تشخیص سریع مقدمه

در ادرار انسان  می باشد و فقط برای اسنتفاده توسنط کناربر هرفنه ای و     

 تهیه گردیده است. in vitroتشخیص 

 کاربرد

فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی بر   PCPتست تشخیص سریع 

با هد  سیلییدینفناساس کروماتوگرافی ایمنو اسی جهت تشخیص کیفی 

در ادرار انسان می باشد. نتایج مثبت هاصل از این  ng/ml 02مرزی، 

تست برای تایید نیاز به آزمایش تلمییی با استفاده از طیف سنجی جرمی/ 

باشد. در صورت مثبت بودن نتیجه ( می GC/MSگاز کروماتوگرافی)

آزمایش، برای قضاوت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به معاینات کیینیلی 

 می باشد. 

 

 

 

 

 خالصه

باشد که بعنوان داروی یک داروی توهم زا می (PCP) سیلییدینفن 

د. این دارو پس از مدتی از به بازار آم 02بیهوشی در عمل جراهی در دهه 

بازار جمع آوری شد زیرا بیماران پس از استفاده از آن دچار توهم و هزیان 

-سیلییدین به شلل پودر، کپسول و قرص مصرف میشدند. فنگویی می

 جوآنا ماری با آن کردن مخیوط از بعد  شود. پودر آن را به صورت استشمام

 استشمام صورت به مواقع بیشتر در سیلییدینفن. شودمی مصرف عیف و

 داخل از کشیدن ، وریدی بین تزریق صورت به تواندمی اما شودمی مصرف

 به هس این پایین دز با مصرف از پس. شود مصرف نیز  خوراکی یا بینی

دهد که سبک بال شده و خیقش از هس مصرف کننده دست می

به خود یلی  کند. آسیب رساندنرضایتمندی به سمت افسردگی تغییر می

توان در ادرار سیلییدین را میفن .باشدسیلییدین میاز اثرات مخرب فن

 که ،روز ردیابی کرد 44تا  7ساعت به مدت  6تا  4پس از مصرف در عرض 

بستگی به عوامیی مانند میزان متابولیک ، سن مصرف کننده ،  این موضوع 

ادرار به صورت  قطریسیلییدین از . فندارد غذایی وزن ، فعالیت و رژیم

تا  02های کنژوگه شده )درصد( و متابولیت 4تا  41داروی تغییر نیافته )

   .شوددرصد( خارج می 00

 اصول آزمایش 

 سیلییدینفنهضور ( ادرار)فارمد بهین آزما   PCPسریع تشخیص تست 

تست  .می دهد نمایشنوار  روی خط رنگیتشلیل  را از طریق ادراردر 

باشد. یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می سیلییدینفن سریع

داروهایی که در نمونه ادرار مملن است یافت شوند با داروهای هاصل از 

ها در رقابت هستند. در طی متابولیک کبد برای اتصال به آنتی بادی

-سمت باال هرکت می  ینگی بهآزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت موی

های باشد محل20ng/ml موجود در ادرار زیر سیلییدینفن اگر کند.

کند. آنتی اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی

ترکیب شده  سیلییدینفن بر روی ذرات موجود است به وسییه بادی که

برجای  (T) جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناهیه خط تست

خط رنگی  ،باشد ng/ml 20 سیلییدینفنخواهد گذاشت. چنانچه سطح 

های اتصال آنتی ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل (T) در ناهیه خط تست

در نمونه  سیلییدینفن کند. اگر وجودرا اشغال می سیلییدینفنهای بادی

به عیت رقابت دارویی   (T)ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناهیه خط تست

 فنر یتشلیل نخواهد شد در هالی که اگر نمونه ادرار هاوی مقاد

کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناهیه یک خط  سیلییدین

در   ظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگیشود. به منرنگی ظاهر می

شود که نشان دهنده هجم مناسبی از آشلار می (C)ناهیه خط کنترل

  .باشد که به غشا افزوده شده استنمونه می

میزان کافی  وجود به منظور اطمینان ازدر ناهیه کنترل رنگی  خطهضور  

 صحیح تست می باشد.نمونه و عمیلرد 

 معرف ها

و سیلییدین فنضد  موشی نوار تست هاوی ذرات آنتی بادی مونوکیونال

باشد .آنتی بادی بز در کنژوگه شده می سیلییدینفن –ترکیب پروتئین 

  .شودبرده میبه کار  (C) خط کنترل

 احتیاط

 لطفاً تمام اطالعات بروشور مصرف را قبل از انجام تست بخوانید.  * 

 inاین محصول فقط برای استفاده توسط کاربر هرفه ای و تشخیص  .4

vitro   تهیه گردیده است. از تستهای تاریخ مصرف گذشته اسنتفاده

 نلنید. 

 تست ها تا قبل از استفاده باید در پوچهای در بسته باقی بمانند.  .0

تمام نمونه ها باید خطرناک در نظر گرفته شوند و با آن ها مثل عامل  .0

 فتار شود.عفونی ر

 تست استفاده شده باید بر طبق اصول ایمنی بیرون انداخته شود. .4

 

Cat.No: PCP-413 

 

         شماره سند:   



 
 
 

 

 

 شرایط نگه داری و پایداری

درجنه   02تنا   0 (یخچنال  در دمنای اتنای ینا در دمنای     پوچ ها در جعبه

صنرف درج  بق تناریخ م اطن م  توانتست را می ؛ودداری ش نگه سانتیگراد( 

 داری کرد.   در بسته نگه جعبهیا برچسب روی  پوچشده روی 

در بسنته هناوی آن    جعبهیا ( پوچ)تست باید تا زمان مصرف درون بسته 

 . بعد از پایان تاریخ مصرف استفاده نشود. نباید فریز شود باقی بماند و

 

 

 ادرار نمونهو آماده سازی جمع آوری 

 جمع آوری نمونه ادرار

با استفاده ادرار صورت می گیرد. نمونه ادرار باید در یک   PCPانجام تست 

ظرف شیشه ای یا پالستلی خشک و تمیز جمع آوری گردد. نمونه ادرار 

می تواند در هر زمانی از روز جمع آوری گردد. چنانچه نمونه ادرار دارای 

ذرات معیق بوده باید نمونه ادرار فییتر یا سانتریفیوژ شود و یا مدتی صبر 

 مایید تا ذرات معیق ته نشین شود و سپس آزمایش را انجام دهید.ن

 داری نمونه ادرار نگه

ساعت  48درجه، هداکثر به مدت  8تا  0نمونه ادرار تهیه شده در دمای  

داری طوالنی مدت نمونه ادرار باید فریز  قابل نگهداری است. برای  نگه

درجه نگهداری شود. نمونه ادرار فریز شده قبل انجام  -02شده و در دمای 

تست باید به دمای اتای رسیده و یخ آن کامل باز شده و به خوبی مخیوط 

 گردد. 

 محتویات

   نوار تست -0  بروشور  -4         

 

 

 لوازم مورد نیاز که در کیت موجود نیست

 یلبار مصرف دستلش -0  تایمر-0   وری نمونهآظرف جمع  -4      

 

 راهنمای استفاده
co-15)به دمای اتنای   را  ادرار نمونه نوار تست و آزمایش، شروعقبل از -4

 .برسانید(  30

)بنه ارتفناع ینک     مقداری نمونه ادرار را دریک لیوان ینک بارمصنرف   - 0

 .سانتی متر( بریزید

، نوار تست را تا قسمت فیش دار وارد نموننه ادرار  پوچپس از باز کردن  -0

 نمایید. دقت نمایید که ادرار نباید از خط زیر فیش باالتر رود.

ثانیه( در ادرار نگنه   02رنگ ) هدود  ظاهر شدن تا زمانی نوار تست را -4

 دارید.

دقیقه نوار تست را بر روی سطح تمینز و خشنک و مسنطح     0به مدت  -0

 قرار دهید و سپس نتیجه آزمایش را تفسیر نمایید. 

 .دقیقه تفسیر گردد 01نتیجه آزمایش نباید پس از گذشت 

 تفسیر نتایج

شود و یک خط باید در ناهیه کنتنرل  می مجزا ظاهر رنگی دو خطی :منفی

(C)  و دیگری در ناهیه تست(T) .باشد 

هیچ خطنی در   و ایجاد شده (C)خط رنگی در ناهیه خط کنترل  یک :مثبت

  .آیدبه وجود نمی (T)ناهیه تست 

، نتیجنه  ( تشنلیل نشنود  Cاگر هیچ خط رنگی در ناهیه کنتنرل )  نامعتبر:

 .آزمایش معتبر نبوده و آزمایش باید تلرار شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 کنترل کیفی

رنگی کنه در ناهینه خنط     یروش کنترل در تست گنجانده شده است. خط

افی شود یک کنترل روش داخیی است که هجم کن مشاهده می (C)کنترل 

 .کندرا تایید میعمیلرد صحیح  نمونه و تلنیک 

کنترل های خارجی همراه کیت تعبیه نشده اند. توصیه می شود از کنترل 

میلرد تست و صحت های خارجی مثبت و منفی به منظور بررسی صحت ع

د.انجام آزمایش استفاده شو

 



 
 
 

 

 ها محدودیت

در ادرار می باشد و برای  سیلییدینفناین تست جهت تشخیص کیفی  .4

تایید، آزمایش تلمییی با استفاده از طیف سنجی جرمی/ گاز 

 . کروماتوگرافی توصیه می گردد

نمونه . مملن است خطاهای تلنیلی به مانند مواد مداخیه گر موجود در 0

 ادرار باعث نتایج غیر واقعی و نادرست گردد.

. وجود ترکیباتی مانند مواد رنگ بر یا زاج در نمونه ادرار باعث نتایج 0

نادرست می شود که در این صورت آزمایش با نمونه ادرار دیگری باید 

 تلرار شود. 

-فن.  نتایج مثبت هاصل از انجام آزمایش صرفا نشان دهنده وجود 4

یا متابولیتهای آن در ادرار بوده و میزان مسمومیت، نحوه  ینسیلیید

 مصرف دارو یا غیظت دارو در ادرار را نشان نمی دهد.

در ادرار را  سیلییدینفن ng/ml02نمی تواند مقادیر کمتراز  . این تست0

 وجود %422تشخیص دهد. پس یک جواب منفی از این تست نمیتواند 

  .نفی کند در ادرار در را سیلییدینفن

-فنرا از مصرف داروئی  سیلییدینفن. این تست نمی تواند سوء مصرف 6

 تشخیص دهد.  سیلییدین

 مورد انتظار تست نتایج

می  ng/ml02زیر  سیلییدینفن تنایج منفی نشان می دهد که مقدار 

باالی  سیلییدینفن باشد و نتایج مثبت نشان می دهد که مقدار 

ng/ml02  سیلییدینفن می باشد. هساسیت تست تشخیص سریع 

ng/ml02 .می باشد 

 

 

 مشخصات عملکردی

 تست دقت

 کیت یک با فارمد بهین آزما (ادرار) سیلییدینفن  سریع تشخیص تست

نمونه   12روی بر ng/ml22با هساسیت  GC/MSو روش  PCP تجاری

و نتایج کیینیلی  مقایسه گردید؛ نتایج در جدول زیر آورده شده است. 

 می باشد. 97/%8نشان دهنده دقت 

 
 

 بررسی هساسیت

 (ادرار) سیلییدینفن  تشخیص سریع تستبه منظور بررسی هساسیت 

، مطابق  سیلییدینفن مختیف  بهین آزما، نمونه ادرار با غیظتهایفارمد 

مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج در جدول زیر نمایش داده شده جدول زیر 

 .است

 

 بررسی اختصاصیت

فن  سریع ترکیبات زیر باعث نتایج مثبت در استفاده از تست تشخیص

 فارمد بهین آزما می گردد. (ادرار) سیلییدین

 
 واکنش متقاطع

به منظور بررسی واکنشهای متقاطع با ترکیبات مختیف، نمونه های ادرار 

 سریع تشخیص تستمثبت یا منفی بودند توسط  سیلییدینفن که از نظر 

فارمد بهین آزما مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج  (ادرار) سیلییدینفن 

نش نشان می دهد ترکیباتی که در جدول زیر آورده شده اند هیچ گونه واک

 از خود نشان نمی دهند. µg/ml  422متقاطعی تا غیظت 

 

 منابع

  
1. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man.2nd Ed. 
Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488  
2. Hawks Rl, CN Chiang. Whole blood Testing for Drugs of Abuse. 
National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 
1986  

 فارمد بهین آزما               
پالک  -خ خوش شمالی -خ نصرت غربی -میدان توهید :دفتر فروش آدرس

 86408016تیفن:           7واهد  -86

، قطعه 91آدرس کارخانه: شهرک صنعتی شمس آباد، بیوار گیستان، گیشن 

D41                      :73263295تیفن 

 
WWW.PHARMEDCO.IR 


