
 
 
 

 

 

 در ادرار BZO نواری دستورالعمل استفاده از تست

 

Benzodiazepine Rapid Test (Urine) 
   
 

 

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

 BZOتست یک مرحله ای تشخیص 

انجاام   ، اطالعاا  مجواجد در بر اا راای اا     لطفاً قبل از انجام آزمایش*

  .  آزمایش را با دقت بخجانید

در بیزودیازپین وهت تشخیص کیفی  BZO تست تشخیص سریع :مقدما

 استفاده وو فقط برا  استفاده تجسط کاربر حرفا ا   می باشد انسان  ادرار

 تشاخیص  آزمایشاااه  و درمانی و بهداشتی خدما  دایده ارائا مراکز در

 ( می باشدin vitro) طبی

 کاربرد

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

  متابجلیت(ا زازپام تشخیص کیفی  وهتای یج اسی اساس کروماتج رافی 

. نتایج مثبت انسان می باشد ادراردر  ng/ml 033، حد مرز اصلی(با

 با آزمایش تک یلی با استفاده از میدبرا  تایید نیاز حاصل از این تست

. در صجر  دیمی باش (GC/MS)کروماتج رافی- ازطیف سیجی ورمی/

مثبت بجدن نتیجا آزمایش، برا  قضاو  در مجرد سجء مصرف مجاد نیاز با 

  می باشد. معاییا  کلیییکی

 خالصه

اا دارواایی استید کا با طجر زیاد بارا  درماان اراطرا  و    یزودیازپینب

ده ااا    یرنا این دارو ااا از طریا     .دناختالل خجا  با کار برده می شج

 .دنا  ذارتاثیر میGABA))اسید  اماآمییج بجتریک شی یایی عصبی با نام 

تر و اا دردرمان ارطرا  و بی خجابی مجثراین دارو اا نسبت با باربیتجرا 

عیاجان دارو  مساکن قبال از ع ال و     ا . بیزودیازپین بدیباشتر میای ن

برا  درماان اخاتال   صار  و تارک الکال       ا چیین کاراا  پزشکی و

شجد مثال روزاناا باا   این دارو با طجر مداوم استفاده  استفاده می شجد. ا ر

رود . ریسک اعتیاد با این دارو با  می ،مد  چید ماه با دوز با تر از نرمال

قطع نا هانی دارو باعث مشکالتی مانید مشکال  معاده، اخاتالل خاجا ،    

اشتهایی، عرق، لرزش، رعف، اراطرا  و تیییارا  در   یحس ناخجشایید، ب

تجان پس از مصارف باا ماد     آورد. این دارو را میاجشیار  با ووجد می

ک تر از یک ماه در ادرار ردیابی کرد. بیشتر غلظت آن در ادرار باا شاکل   

( از طریا   %1و ک تر با صجر  تیییر نیافتاا ) ک تار از    باشدکیژو ا می

 روز مای  7تاا   0در ادرار با مد  . ردیابی بیزودیازپین دادرار دفع می شج

 مای   تست غرباالار  ساریع  یک   BZOسریع  تشخیص باشد. نجار تست

. ایان آزماایش از   بدون وسایل آزمایشااای انجام شاجد تجاند باشد کا می

آنتی باد  با طجر اختصاصای بارا  ردیاابی بیزودیاازپین باا تر از حاد       

باا تر از   این ماده در ادرار  سطح ا ر .استفاده می شجداستاندارد در ادرار 

 . شجدحد مجاز باشد نتیجا مثبت می

 اصول آزمایش 

در  بیزودیازپینحضجر ( ادرار)فارمد بهین آزما   BZOسریع تشخیص تست 

تست  .می داد ن ایشنجار  رو  خط رنایتشکیل عدم   را از طری  ادرار

باشد. یک روش ای جنجاسی بر پایا اتصال رقابتی می بیزودیازپین سریع

دارواایی کا در ن جنا ادرار م کن است یافت شجند با دارواا  حاصل از 

اا در رقابت استید. در طی متابجلیک کبد برا  اتصال با آنتی باد 

 س ت با  حرکت می  ییای باآزمایش ن جنا ادرار از طری  خاصیت مجی

اا  اتصال باشد محل ng/ml033مجوجد در ادرار زیر نبیزودیازپی ا ر کید.

کید. آنتی باد  کا با ذرا  پجشیده شده از آنتی باد  را در تست پر ن ی

ترکیب شده وذ  خجااد  بیزودیازپین بر رو  ذرا  مجوجد است با وسیلا

بروا  خجااد  (T) شد و از خجد یک خط رنای در ناحیا خط تست

خط رنای در ناحیا  ،باشد ng/ml033 بیزودیازپین ذاشت. چیانچا سطح 

اا  اا  اتصال آنتی باد ظاار نخجااد شد زیرا ا ا محل (T) خط تست

در ن جنا ادرار مثبت  بیزودیازپین کید. ا ر ووجدرا اشیال می بیزودیازپین

با علت رقابت دارویی تشکیل   (T)باشد خط رنای در ناحیا خط تست

ک تر از  بیزودیازپینر یا ر ن جنا ادرار حاو  مقاد نخجااد شد در حالی کا

-سطح مجرد نظر در آزمایش باشد در این ناحیا یک خط رنای ظاار می

در ناحیا خط   شجد. با میظجر روند کیترل، ا یشا یک خط رنای

باشد شجد کا نشان دایده حجم میاسبی از ن جنا میآشکار می  (C)کیترل

  .کا با غشا افزوده شده است

میزان کافی  ووجد با میظجر اط ییان ازدر ناحیا کیترل رنای  خطحضجر  

 صحیح تست می باشد.ن جنا و ع لکرد 

 معرف ها

و  بیزودیازپینرد  مجشی نجار تست حاو  ذرا  آنتی باد  مجنجکلجنال

باد  بز در خط  باشد .آنتیکیژو ا شده می بیزودیازپین –ترکیب پروتئین 

  .شجدبا کار برده می (C) کیترل

 احتیاط

 لطفاً ت ام اطالعا  بروشجر مصرف را قبل از انجام تست بخجانید.  *

 inاین محصجل فقط برا  استفاده تجسط کاربر حرفا ا  و تشاخیص   .1

vitro  ااا  تااریم مصارف  ذشاتا      تهیا  ردیده است. از تسات

 استفاده نکیید. 

 ب انید.اا  در بستا باقی  تست اا تا قبل از استفاده باید در پجچ  .2

اا مثل عامل  د و با آننت ام ن جنا اا باید خطرناک در نظر  رفتا شج .0

 عفجنی رفتار شجد.

 .شجداده شده باید بر طب  اصجل ای یی دفع تست استف .4

 

Cat.No: BZO-407 

 

QC-0101 :شماره سند

         



 
 
 

 

 رایط نگه داری و پایداریش

درواا   03تاا   2 (یخچاال  در دماا  اتااق یاا در دماا      پجچ اا در وعباا 

صارف درج  ب  تااریم م اطا م تجان تست را می ؛جددار  ش ناا سانتیاراد( 

 دار  کرد.   در بستا ناا وعبایا برچسب رو   پجچشده رو  

در بساتا حااو  آن    وعبایا ( پجچ)تست باید تا زمان مصرف درون بستا 

 . بعد از پایان تاریم مصرف استفاده نشجد. نباید فریز شجد باقی ب اند و

 ادرار نمونهو آماده سازی جمع آوری 

 و ع آور  ن جنا ادرار

با استفاده ادرار صجر  می  یرد. ن جنا ادرار باید در یک   BZOانجام تست 

کی خشک و ت یز و ع آور   ردد. ن جنا ادرار یظرف شیشا ا  یا پالست

ن جنا ادرار دارا  می تجاند در ار زمانی از روز و ع آور   ردد. چیانچا 

باید ن جنا ادرار فیلتر یا سانتریفیجژ شجد و یا مدتی صبر  ذرا  معل  بجد

 د و سپس آزمایش را انجام داید.ن ایید تا ذرا  معل  تا نشین شجن

 دار  ن جنا ادرار ناا

، حداکثر با مد  سانتیاراد دروا 8تا  2ن جنا ادرار تهیا شده در دما   

ن جنا ادرار  ،دار  طج نی مد  دار  است. برا   ناا ساعت قابل ناا 48

دار  شجد. ن جنا ادرار فریز شده  دروا ناا -23باید فریز شده و در دما  

قبل انجام تست باید با دما  اتاق رسیده و یم آن کامل باز شده و با 

 خجبی مخلجط  ردد. 

 محتویات

   نجار تست -2  بروشجر  -1         

 لوازم مورد نیاز که در کیت موجود نیست

   تای ر-2   ور  ن جناآظرف و ع  -1      

 راهنمای استفاده
co-15)با دما  اتااق   را  ادرار ن جنا نجار تست و آزمایش، شرو قبل از -1

 .برسانید(  30

)باا ارتفاا  یاک     مقدار  ن جنا ادرار را دریک لیجان یاک بارمصارف   - 2

 .سانتی متر( بریزید

، نجار تست را تا قس ت فلش دار وارد ن جناا ادرار  پجچپس از باز کردن  -0

 ن ایید کا ادرار نباید از خط زیر فلش با تر رود.ن ایید. دقت 

ثانیاا( در ادرار نااا    23رنگ ) حدود  ظاار شدن نجار تست را تا زمانی -4

 دارید.

دقیقا نجار تست را بر رو  سطح ت یاز و خشاک و مساطح     5با مد   -5

 قرار داید و سپس نتیجا آزمایش را تفسیر ن ایید. 

 .دقیقا تفسیر  ردد 13نتیجا آزمایش نباید پس از  ذشت *

 تفسیر نتایج

شجد و یک خط باید در ناحیاا  می مجزا ظاار صجرتی رنای دو خطی :میفی

 باشد. (T)و دیار  در ناحیا تست  (C)کیترل 

اای    و ایجاد شده (C)در ناحیا خط کیترل  صجرتی خط رنای یک :مثبت

  .آیدبا ووجد ن ی (T)خطی در ناحیا تست 

، نتیجاا  ( تشاکیل نشاجد  Cا ر ای  خط رنای در ناحیا کیتارل )  نامعتبر:

 .آزمایش باید تکرار شجدآزمایش معتبر نبجده و 

 

 

 

 
 

 

 

 

 کنترل کیفی

در تست  یجانده شده است. خط رنای کاا در ناحیاا    کیفی روش کیترل

داد حجم نشان می کا  شجد یک کیترل داخلی بجدهمی تشکیل (C)کیترل 

 صحیحی داشتا است. استفاده و تکییک افی بجدهکن جنا 

کیترل اا  خاروی ا راه کیت تعبیا نشده اند. تجصیا می شجد از کیترل 

 لکرد تست و صحت اا  خاروی مثبت و میفی با میظجر بررسی صحت ع

د.انجام آزمایش استفاده شج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ها محدودیت

و برا   باشد در ادرار می بیزودیازپین کیفیاین تست وهت تشخیص   .1

  از کروماتج رافیطیف سیجی ورمی/ آزمایش تک یلی با استفاده ازتایید، 

  .می  ردد تجصیا

ن جنا م کن است خطااا  تکییکی با مانید مجاد مداخلا  ر مجوجد در . 2

 ادرار باعث نتایج غیر واقعی و نادرست  ردد.

. ووجد ترکیباتی مانید مجاد رنگ بر یا زاج در ن جنا ادرار باعث نتایج 0

نادرست می شجد کا در این صجر  آزمایش با ن جنا ادرار دیار  باید 

 تکرار شجد. 

 مثبت حاصل از انجام آزمایش صرفا نشان دایده ووجدنتایج   .4

اا  آن در ادرار بجده و میزان مس جمیت، نحجه  یا متابجلیت بیزودیازپین

 مصرف دارو یا غلظت دارو در ادرار را نشان ن ی داد.

 در ادرار را بیزودیازپین ng/ml033 ک تراز مقادیر ن ی تجاند تست این. 5

 ووجد %133تجاند  ی از این تست ن یتشخیص داد. پس یک وجا  میف

  .در را نفی کید در ادرار بیزودیازپین

را از مصرف داروئی  بیزودیازپین . این تست ن ی تجاند سجء مصرف6

  تشخیص داد. بیزودیازپین

 مورد انتظار تستنتایج 

می باشد   ng/ml033زیر  بیزودیازپینایج میفی نشان می داد کا مقدار نت

می  ng/ml033با    بیزودیازپینو نتایج مثبت نشان می داد کا مقدار 

 می باشد. ng/ml 033 بیزودیازپینباشد. حساسیت تست تشخیص سریع 

 

 

 

 مشخصات عملکردی

 تست دقت

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

ن جنا  کلیییکی  مقایسا  ردید؛ نتایج در ودول  55بر رو   BZO تجار 

 می باشد. 99/%9و نتایج نشان دایده دقت زیر آورده شده است. 

 

 فارمد بهین آزما (ادرار) بیزودیازپین سریع تشخیص تستاز طرفی دیار 

ن جنا  کلیییکی   253بر رو   ng/ml 033با حساسیت  GC/MSروش   با

و نتایج نشان دایده مقایسا  ردید؛ نتایج در ودول زیر آورده شده است. 

 می باشد.98/8 دقت% 

 

 بررسی حساسیت

 (ادرار) بیزودیازپین تشخیص سریع تستبا میظجر بررسی حساسیت 

 ,0ng/ml،  مختلف ا زازپام اا  بهین آزما، ن جنا ادرار با غلظتفارمد 

150ng/ml, 225 ng/ml, 300ng/ml, 375ng/ml and 450ng/ml 
مطاب  ودول زیر مجرد ارزیابی قرار  رفت ، نتایج در ودول زیر ن ایش 

با   حد مرز  و  %50را در غلظت  %99نتایج صحت   داده شده است.

 پایین حد مرز  را نشان می داد. 50%

 

 

 
 

Oxazepam Concentration (ng/ml) 
 

Percent Of 
Cut-off 

 
n 

Visual Result 

Negative Positive 

0 0 30 30 0 

150 -50% 30 30 0 

225 -25% 30 27 3 

300 Cut-off 30 15 15 

375 +25% 30 3 27 

450 +50% 30 0 30 

 

 بررسی اختصاصیت

 سریع زیر باعث نتایج مثبت در استفاده از تست تشخیص ترکیبا 

 فارمد بهین آزما می  ردد. (ادرار) بیزودیازپین

 
 تاثیر چاالی ادرار رو  نتایج

پانزده ن جنا ادرار با  ن جنا ادرار بر رو  نتایج، با میظجر بررسی اثر چاالی

و  150ng/mLچاالی نرمال، چاالی با  و چاالی پایین کا حاو  

450ng/mL بیزودیازپین تشخیص سریع تجسط تستا زازپام بجد  از 

بهین آزما مجرد ارزیابی قرار  رفت. نتایج نشان دایده این  فارمد (ادرار)

   بجد کا چاالی ادرار تاثیر  بر رو  نتایج ندارد.  
 ادرار بر رو  نتایج pHتاثیر 

ن جنا ادرار بر رو  نتایج،  رادیانی از ن جنا اا   pHمیظجر بررسی اثر  با

و  150ng/mLبا اختالف یک واحد و با غلظت  5تا  pH 5ادرار از 

450ng/mL تشخیص تستتهیا شد و با صجر  دوتایی تجسط  ا زازپام 

فارمد بهین آزما مجرد ارزیابی قرار  رفت. نتایج  (ادرار) بیزودیازپین سریع

 ادرار تاثیر  بر رو  نتایج ندارد.  pH انشان دایده این بجد ک

 

 

 

 

Method Other BZO Rapid Test  

Total Results BZO Rapid 

Test 

Results Positive Negative 

Positive 43 0 43 

Negative 0 52 52 

Total Results 43 52 95 

% Agreements >99.9% >99.9% >99.9% 

Method Other BZO Rapid Test  

Total Results BZO Rapid 

Test 

Results Positive Negative 

Positive 121 1 122 

Negative 2 126 128 

Total Results 123 127 250 

% Agreements 98.4% 99.2% 98.8% 



 
 
 

 

 واکیش متقاطع  

اا  متقاطع با ترکیبا  مختلف، ن جنا اا  ادرار  با میظجر بررسی واکیش

 سریع تشخیص تستمثبت یا میفی بجدند تجسط  بیزودیازپینکا از نظر 

فارمد بهین آزما مجرد ارزیابی قرار  رفتید. نتایج نشان  (ادرار) بیزودیازپین

می داد ترکیباتی کا در ودول زیر آورده شده اند ای   جنا واکیش 

 از خجد نشان ن ی داید. µg/ml  133متقاطعی تا غلظت 
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