
 
 
 

 

 

 در ادرار MTD نواری دستورالعمل استفاده از تست

Methadone Rapid Test (Urine) 
 

   
 

 

تتشخیصی در خارج از بدن انسان اس ، استفادهتست کاربرد این   

 MTDتست یک مرحله ای تشخیص 

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

 را به دقت بخوانید.   

در  متخادنن  جهت تشخخیص کیفخی   MTD: تست تشخیص سریع مقدمه

ادرار انسان  می باشد ن فقخ  بخرای اسختفاده توسخ  کخاربر ارفخه ای ن       

 تهیه گردیده است. in vitroتشخیص 

 کاربرد

فارمد بهین آزما یک تست سریع ن کیفی بر   MTDتست تشخیص سریع 

ی متادنن با اد مرزی، اساس کرنماتوگرافی ایمنو اسی جهت تشخیص کیف

ng/ml 04  در ادرار انسان می باشد. نتایج مثبت ااصل از این تست برای

تایید نیاز به آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سنجی جرمی/ گاز 

( می باشد. در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش، GC/MSکرنماتوگرافی)

 کلینیکی می باشد.  برای قضانت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به معاینات

 خالصه

 که کاربرد کلینکیکخی دارد  باشددارنی مخدر صنعتی قوی میمتادنن یک 

غالباً به عنوان یک دارنی نگهدارنده برای مهار اعتیاد به هرنئین ن مخواد  ن 

مؤثرترین  به همین دلیل متادنن را، رند )مواد شبه افیونى(مخدر به کار می

اند.این دارن برای تسکین دردهای درمان هرنئین ن دیگر مواد مخدر دانسته

ر سیستم ب با تاثیر تادننم .شودهای غیرارادی نیز تجویز میمزمن ن سرفه

 ن گردش خخون  تنفس باعث کاهش سرعت عرنق  -یعصبی مرکزی ن قلب

دیخده مخی   مهمترین ترکیباتی که پس از مصرف متادنن در ادرار . می شود

ن  EDDPشوند عبارتنخد از خخود متخادنن ن متابولیتهخای آن کخه شخامل       

EMDP. 

 اصول آزمایش

در  متادنناضور ( ادرار)فارمد بهین آزما   MTDسریع تشخیص تست 

 سریعتست  .می دهد نمایشنوار  رنی خ  رنگیتشکیل  را از طریق ادرار

باشد. دارنهایی که متادنن یک رنش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می

در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با دارنهای ااصل از متابولیک کبد 

در طی آزمایش نمونه ادرار ها در رقابت هستند. برای اتصال به آنتی بادی

اگر متادنن موجود  کند.سمت باال ارکت می  ینگی بهاز طریق خاصیت موی

های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی باشد محلng/ml 04در ادرار زیر

کند. آنتی بادی که بر رنی ذرات موجود است به بادی را در تست پر نمی

ن از خود یک خ  رنگی در  نسیله متادنن ترکیب شده جذب خواهد شد

برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح متادنن  (T) ناایه خ  تست

ng/ml04باشد خ  رنگی در ناایه خ  تست (T)  ظاهر نخواهد شد زیرا

کند. اگر نجود های متادنن را اشغال میهای اتصال آنتی بادیهمه محل

به   (T)ستمتادنن در نمونه ادرار مثبت باشد خ  رنگی در ناایه خ  ت

علت رقابت دارنیی تشکیل نخواهد شد در االی که اگر نمونه ادرار اانی 

ر متادنن کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناایه یک یمقاد

در   شود. به منظور رنند کنترل، همیشه یک خ  رنگیخ  رنگی ظاهر می

سبی از شود که نشان دهنده اجم مناآشکار می (C)ناایه خ  کنترل

 (C)رنگی در ناایه کنترل .باشد که به غشا افزنده شده استنمونه می

  که نشان دهنده جواب منفی می باشد.  تشکیل می شود

میزان کافی  نجود به منظور اطمینان ازدر ناایه کنترل رنگی  خ اضور  

 صحیح تست می باشد.نمونه ن عملکرد 

 معرف ها

ن ترکیب  متادننضد  موشی بادی مونوکلونالنوار تست اانی ذرات آنتی 

 (C) باشد .آنتی بادی بز در خ  کنترلکنژنگه شده می متادنن–پرنتئین 

  .شودبه کار برده می

 احتیاط

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

 inاین محصول فق  برای استفاده توس  کاربر ارفه ای ن تشخیص  .1

vitro   تهیه گردیده است. از تستهای تاریخ مصرف گذشته اسختفاده

 نکنید. 

 تست ها تا قبل از استفاده باید در پوچهای در بسته باقی بمانند.  .2

تمام نمونه ها باید خطرناک در نظر گرفته شوند ن با آن ها مثل عامل  .3

 عفونی رفتار شود.

 تست استفاده شده باید بر طبق اصول ایمنی بیرنن انداخته شود. .0

 شرایط نگه داری و پایداری

درجخه   34تخا   2 (یخچخال  در دمخای اتخاق یخا در دمخای     پوچ ها در جعبه

صخرف درج  بق تخاریخ م اطخ م توان تست را می ؛ودداری ش نگه سانتیگراد( 

 داری کرد.   در بسته نگه جعبهیا برچسب رنی  پوچشده رنی 

در بسخته اخانی آن    جعبهیا ( پوچ)تست باید تا زمان مصرف درنن بسته 

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

 

 

 

 

 

 

 

Cat.No: MTD-417 

 

         شماره سند:   



 
 
 

 

 ادرار نمونهو آماده سازی جمع آوری 

 جمع آنری نمونه ادرار

با استفاده ادرار صورت می گیرد. نمونه ادرار باید در   MTDانجام تست 

یک ظرف شیشه ای یا پالستکی خشک ن تمیز جمع آنری گردد. نمونه 

دد. چنانچه نمونه ادرار ادرار می تواند در هر زمانی از رنز جمع آنری گر

دارای ذرات معلق بوده باید نمونه ادرار فیلتر یا سانتریفیوژ شود ن یا مدتی 

 صبر نمایید تا ذرات معلق ته نشین شود ن سپس آزمایش را انجام دهید.

 نگهداری نمونه ادرار

ساعت  08درجه، اداکثر به مدت  8تا  2نمونه ادرار تهیه شده در دمای  

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

درجه نگهداری شود. نمونه ادرار فریز شده قبل انجام  -24شده ن در دمای 

تست باید به دمای اتاق رسیده ن یخ آن کامل باز شده ن به خوبی مخلوط 

 گردد. 

 

 محتویات

   نوار تست -2  برنشور  -1         

 لوازم مورد نیاز که در کیت موجود نیست

 تایمر-2   نری نمونهآظرف جمع  -1      

 

 نمای استفادهراه
co-15)به دمای اتخاق   را  ادرار نمونه نوار تست ن آزمایش، شرنعقبل از -1

 .برسانید(  30

)بخه ارتفخاع یخک     لیوان یخک بارمصخرف  مقداری نمونه ادرار را دریک  - 2

 .سانتی متر( بریزید

، نوار تست را تا قسمت فلش دار نارد نمونخه ادرار  پس از باز کردن پوچ -3

 نمایید. دقت نمایید که ادرار نباید از خ  زیر فلش باالتر رند.

 رنگ در ادرار نگه دارید. نوار تست را تا زمان ظاهر شدن  -0

ر تست را بر رنی سطح تمیخز ن خشخک ن مسخطح    دقیقه نوا 5به مدت  -5

 قرار دهید ن سپس نتیجه آزمایش را تفسیر نمایید. 

 دقیقه تفسیر گردد 01نتیجه آزمایش نباید پس از گذشت 

 تفسیر نتایج

شود ن یک خ  باید در ناایه کنتخرل  می مجزا ظاهر رنگی دن خطی :منفی

(C)  ن دیگری در ناایه تست(T) .باشد 

هیچ خطخی در   ن ایجاد شده (C)خ  رنگی در ناایه خ  کنترل  یک :مثبت

  .آیدبه نجود نمی (T)ناایه تست 

، نتیجخه  ( تشخکیل نشخود  Cاگر هیچ خ  رنگی در ناایه کنتخرل )  نامعتبر:

 .آزمایش معتبر نبوده ن آزمایش باید تکرار شود

 

 

 

 
 

 

 

 

 کنترل کیفی

رنگی کخه در ناایخه خخ      یرنش کنترل در تست گنجانده شده است. خط

شود یک کنترل رنش داخلی است که اجم کخافی  مشاهده می (C)کنترل 

 .کندرا تایید میعملکرد صحیح  ک نمونه ن تکنی

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

ملکرد تست ن صحت های خارجی مثبت ن منفی به منظور بررسی صحت ع

د.انجخخخخخخخخخام آزمخخخخخخخخخایش اسخخخخخخخخختفاده شخخخخخخخخخو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ها محدودیت

این تست جهت تشخیص کیفی متادنن در ادرار می باشد ن برای تایید،   .1

آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سنجی جرمی/ گاز کرنماتوگرافی 

 . توصیه می گردد

. ممکن است خطاهای تکنیکی به مانند مواد مداخله گر موجود در نمونه 2

 ادرار باعث نتایج غیر ناقعی ن نادرست گردد.

. نجود ترکیباتی مانند مواد رنگ بر یا زاج در نمونه ادرار باعث نتایج 3

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

 تکرار شود. 

.  نتایج مثبت ااصل از انجام آزمایش صرفا نشان دهنده نجود متادنن یا 0

لیتهای آن در ادرار بوده ن میزان مسمومیت، نحوه مصرف دارن یا متابو

 غلظت دارن در ادرار را نشان نمی دهد.

متادنن در ادرار را  ng/ml04نمی تواند مقادیر کمتراز  . این تست5

 نجود %144تشخیص دهد. پس یک جواب منفی از این تست نمیتواند 

  .متادنن در ادرار در را نفی کند

نمی تواند سوء مصرف متادنن را از مصرف دارنئی متادنن  . این تست6

 تشخیص دهد. 

 مورد انتظار تست نتایج

می باشد ن  ng/ml04تنایج منفی نشان می دهد که مقدار متادنن زیر 

می باشد.  ng/ml04نتایج مثبت نشان می دهد که مقدار متادنن باالی 

 می باشد. ng/ml04اساسیت تست تشخیص سریع متادنن 

 

 

 مشخصات عملکردی

 تست دقت

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

MTD  ن رنشGC/MS  با اساسیتng/ml04  نمونه  کلینیکی   04بر رنی

ن نتایج نشان دهنده  مقایسه گردید؛ نتایج در جدنل زیر آنرده شده است.

 می باشد. 06/%7دقت 

 
 بررسی اساسیت

فارمد  (ادرار)متادنن  تشخیص سریع تستبه منظور بررسی اساسیت 

مختلف متادنن، مطابق جدنل زیر مورد  بهین آزما، نمونه ادرار با غلظتهای

 ارزیابی قرار گرفت ن نتایج در جدنل زیر نمایش داده شده است.

 
 بررسی اختصاصیت

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

 گردد.می فارمد بهین آزما  (ادرار)

 
 

 ناکنش متقاطع

به منظور بررسی ناکنشهای متقاطع با ترکیبات مختلف، نمونه های ادرار 

متادنن  سریع تشخیص تستمثبت یا منفی بودند توس   متادننکه از نظر 

فارمد بهین آزما مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد  (ادرار)

ترکیباتی که در جدنل زیر آنرده شده اند هیچ گونه ناکنش متقاطعی تا 

 از خود نشان نمی دهند. µg/ml  144غلظت 

  

 منابع

1. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 
1986; 1735  
2. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man.2nd Ed. 
Biomedical Publ., Davis, CA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارمد بهین آزما               
پالک  -خ خوش شمالی -خ نصرت غربی -میدان تواید :دفتر فرنش آدرس

 86128206تلفن:           7نااد  -86

، قطعه 91آدرس کارخانه: شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن 

D41                      :73263295تلفن 

 
WWW.PHARMEDCO.IR 


