
Egylépéses Többparaméteres Tesztlap 
(Nyál) 

Használati Utasítás 
� DSF-725 � DSF-745 � DSF-765  

Multi-Drug 

� DSF-735 � DSF-755  
Többcélú, szőrıjellegő gyorsteszt drogok és metabolitok egyidejő kimutatására 
emberi nyálból. 
Csak in vitro diagnosztikai felhasználásra! 

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS ÉS ÖSSZEFOGLALÁS  
A Multi-Drog Egylépéses Többparaméteres Tesztlap (Nyál) síkáramlású 
immunkromatográfiás eljárás Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, Opiátok, 
Marijuana, Metadon Fenciklidin, Benzodiazepinek és metabolitjaik kvalitatív 
kimutatására nyálból az alábbi cut-off koncentráció felett:  

Teszt Kalibrátor Cut-off (ng/ml) 
Amfetamin (AMP) d-Amfetamin 50 
Metamfetamin (MET) d-Metamfetamin 50 
Kokain (COC) Benzoilekgonin 20 
Opiátok (OPI) Morfin 40 
Metadon (MTD) Metadon 30 
Marijuana (THC) ∆9-THC 100 
Fenciklidin (PCP) Fenciklidin 10 
Benzodiazepinek (BZO) Oxazepam 10 
A teszt kimutat más rokon vegyületeket is, ezért kérjük nézze át a Használati Utasítás 
Analitikai Specificitás táblázatot. 
AMP: Az Amfetamin egy szimpatomimetikus hatású amin, terápiás felhasználásra. 
Drogként orálisan vagy nazális inhalálással használják1. 
COC: A Kokain a központi idegrendszerre (CNS) ható erıs izgatószer és helyi 
érzéstelenítı, amelyet a kokacserjébıl (Erythroxylum coca) nyernek1. 

THC:  A Tetrahidrokannabiol az indiai kender (Cannabis sativa) hatóanyaga, amely a 
nyálból közvetlenül fogyasztás után kimutatható. A drog gyors kimutathatóságának 
alapja elsıdlegesen a bevétel (orális, vagy füst) közvetlen hatása a szájra, amit a drog 
kiválása követ a szájüregben.2 

MET:  A Metamfetamin az Amfetaminnal kémiailag rokon erıs izgatószer, azonban 
nagyobb a központi idegrendszert izgató hatása. Drogként orálisan, nazális 
inhalációval, vagy füstként használják.1 

OPI:  Az opiátokhoz soroljuk az összes drogot, amely a mák hatóanyagaival 
összefügg, beleértve a természetes anyagokat, mint a Morfin, vagy a Kodein illetve a 
félszintetikus drogokat, mint például a heroin. Az opiátok a központi idegrendszerre 
ható fájdalomcsillapítók, hosszabb használat esetén függıséget okoznak. Az opiátokat 
használhatjuk orálisan, vagy intravénás, intramuszkuláris (izmok közé) és szubkután 
(bır alá adott) injekcióban. Illegális felhasználók intravénás injekciót vagy inhalálást 
használhatnak.3 

A kimutathatóság idıtartama változó különbözı opiátok esetén. A Kodein 1 óra 
múlva és 7-21 órán át kimutatható egyszeri orális bevétel után. A Morfin egyszeri 
adagja több napig kimutatható.  
MTD:  A metadon egy fájdalomcsillapító hatású vegyület, amelyet leggyakrabban az 
opiát-függıség kezelésére használnak. Egy klinikai vizsgálat alapján arra a 
megállapításra jutottak, hogy a nyál és a plazma metadon koncentráció aránya a 0,514.  
A plazmában mérhetı felezési idıt figyelembe véve, a nyálban max. 2 nap a 
kimutathatóság az alkalmazást követıen.  
PCP: A Fenciklidin egy halucinogén vegyület, amely kimutatható a nyálból, mivel a 
keringési rendszer eljuttatatja a szájüregbe5. 
BZO:  A benzodiazepinek a szorongás és az alvászavarok kezelésénél alkalmazott 
gyógyszerek hatóanyaga. 

Ez a vizsgálat csak elızetes analitikai eredményt ad. Az analitikai eredmény 
megerısítésére más, specifikusabb kémiai módszert kell használni. 
Gázkromatográfia/Tömegspektrometria (GC/MS) és Gázkromatográfia/ 
Tandem tömegspektrometria (GC/MS/MS) az elfogadott megerısítı módszer. 
Klinikai eredmények figyelembevétele és szakmai megítélése szükséges minden 
drogfogyasztási vizsgálatnál, különösen, ha az elızetes pozitív eredményt 
használjuk.  

ELV  
A Multi-Drog Egylépéses Többparaméteres Tesztlap (Nyál) immunkémiai vizsgálat, 
amely a kompetitív kötıdés elvén alapul. A nyálmintában jelenlevı drogok 
versenyeznek a megfelelı drog-konjugátumokkal a specifikus antitestjeik kötıdési 
helyeiért.  
A vizsgálat során a nyálminta felszívódik a kapilláris hatás következtében. A 
nyálmintában jelenlévı drog, ha koncentrációja kisebb a kimutatási határnál, nem 
telíti a specifikus antitestjének kötıdési helyeit. Ekkor az antitest és a drog-protein 
komplex reagál, és egy látható színes csík jelenik meg a drognak megfelelı teszt 
zónában. A kimutatási határnál nagyobb drog koncentráció esetén a drog telíti az 
antitest kötıdési helyeit, ezért a színes csík nem jelenik meg a teszt zónában. 
A drog-pozitív nyálminta esetén nem jelenik meg a színes sáv a teszt megfelelı 
zónájában a drog kompetitív kötıdése miatt, míg a drog-negatív, vagy a kimutatási 
határnál kisebb drog koncentrációjú nyálminta a versengı kötıdés hiányában színes 
csíkot hoz létre a teszt zónában. Az eljárás ellenırzésére a kontroll zónában mindig 
megjelenik a teszt helyes mőködését mutató színes csík, igazolva, hogy a minta 
mennyisége és a felszívódása megfelelı volt. 

REAGENSEK 
A teszt a következıket tartalmazza: drog-fehérje konjugátummal (tisztított marha 
albumin) bevont membráncsíkok a tesztsáv területén, kecske eredető, arany-fehérje 
konjugátum elleni poliklonális antitest a kontroll sáv területés, és egy felszívópárna, 
amely Amfetamin, Metamfetamin, Benzoilekgonin, Morfin, ∆9-THC és Fenilciklidin, 
Metadon és Oxazepam elleni, egér eredető monoklonális antitestekkel bevont 
kolloidális aranyrészecskéket tartalmaz. 

FIGYELMEZTETÉS 
- A teszt in vitro diagnosztikum és csak arra jogosult, szakképzett személy 

használhatja. 
- Ne használja a tesztet a lejárati idıt követıen. 
- A tesztlapnak felhasználásig bontatlan csomagolásban kell maradnia. 
- Minden mintát potenciális fertızı anyagként kell kezelni, a veszélyes 

hulladékokra vonatkozó belsı szabályok szerint kell elhelyezni. 
- A használt minták győjtésénél a veszélyes anyagokra vonatkozó helyi és 

nemzetközi elıírásoknak megfelelıen járjon el. 
TÁROLÁS ÉS STABILITÁS 

A tesztet szobahımérsékleten vagy hőtıszekrényben (2-30 °C), eredeti csomagolásban 
tárolja! Felhasználható a csomagoláson feltőntetett ideig. A tesztlapot hagyja becsomagolva a 
felhasználásig. NE FAGYASSZA LE! Ne használjon lejárt tesztet! 

MINTAVÉTEL ÉS EL İKÉSZÍTÉS 
Nyálmintát a készlethez tartozó mintavevıvel kell venni, az alább ismertetett 
részletes használati leírás szerint. Más mintavevı a tesztlaphoz nem használható. 
Nyálminta a nap folyamán bármikor győjthetı.  

ANYAGOK 
Készlet tartalmaz 

• Tesztlap • Kupak • Mintagyőjtı 
• Biztonsági fólia • Használati Utasítás  

Készlet nem tartalmaz 
• Stopper  

HASZNÁLAT 
A vizsgálat elıtt hagyja a tesztlapot, a nyálmintát vagy a kontrollokat 
szobahımérsékleten (15-30°°°°C) a hımérséklet kiegyenlítıdéséig. Figyelmeztesse a 
vizsgált személyt, hogy a mintavétel elıtt legalább 10 percig ne vegyen a szájába 
semmit, beleértve ételt, italt, rágógumit és cigarettát. 
1. Tartsa a tesztlapot tartalmazó mőanyag tasakot szobahımérsékleten mielıtt 

kinyitja. Vegye ki a tesztlapot és azonnal használja fel. 
2. Vegye ki a mintagyőjtıt a mőanyag tasakból és adja a vizsgálandó személynek.  
3. Tájékoztassa a vizsgálandó személyt, hogy a mintagyőjtı szivacsos végét tegye a 

szájába és határozottan forgassa körbe a szájban és a nyelv felsı részén. Amint 
megpuhult a szivacs, a vizsgálandó személy óvatosan nyomja össze a nyelve és a 
fogai között, hogy teljesen telítıdjön. 

 
4. A szivacs akkor telítıdött, amikor már nem érezni kemény részt. Legalább 3 percig 

győjtse a mintát. 
5. Vegye ki a mintagyőjtıt a páciens szájából. Helyezze a tesztlapot tiszta vízszintes 

felületre. Tegye a mintagyőjtıt a tesztlap győjtıkamrájába és fordítsa a győjtıt az 
óra irányával megegyezı irányba ütközésig. Várjon 1 percet. 

6. Az 1 perc letelte után forgassa a mintagyőjtıt az óramutató járásával ellentétes 
irányba és 9 percre állítsa be a stoppert. 

7. 9 perc múlva olvassa le az eredményt.  
8. Pozitív eredmény esetén forgassa a mintagyőjtıt az óramutató járásával ellentétes 

irányba és húzza ki. Tegye a győjtıkamra nyílására a kupakot, majd ragassza le a 
dugaszt a „Biztonsági fóliával” és küldje a tesztlapot további laboratóriumi 
vizsgálatra. A labor a mintához a Biztonsági fólia eltávolítása után fér hozzá. 

ÉRTÉKELÉS 

 
(Kéjük figyelje a fenti ábrát) 

NEGATÍV:* Egy színes csík a kontroll zónában (C) és egy színes csík a teszt zónában 
(T) a vizsgált drog jelzésénél negatív eredményt jelez. Ez azt jelenti, hogy a nyál drog 
koncentrációja kisebb, mint a drog megadott kimutatási cut-off koncentrációja. 
*MEGJEGYZÉS:  A teszt zónában (T) megjelenı csík árnyalata változhat, de 
bármely halvány csíkot negatívnak kell értékelni. 

POZITÍV : Egy színes csík jelenik meg a kontroll zónában (C), de a teszt zónában 
(T), a vizsgált drog jelzésénél nem jelenik meg színes csík, az eredmény pozitív. 
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Ez azt jelenti, hogy a vizsgált nyálmintában a drog koncentrációja meghaladja a drog 
megadott kimutatási cut-off koncentrációját. 

NEM ÉRTÉKELHET İ: A kontroll zónában (C) nem jelenik meg színes csík. A 
hibát a nem megfelelı mennyiségő minta, esetleg a tesztlap hibája okozhatja. A 
vizsgálatot meg kell ismételni! Az ismétlıdı hibáról kérjük tájékoztassa szállítóját! 

MINİSÉGELLENİRZÉS 
A színes csík megjelenése a kontroll zónában (C) az eljárás ellenırzése. Megerısíti, 
hogy a minta mennyisége elegendı, a beszívódás megfelelı volt és az elıírás szerint 
használták a tesztet. 
Kontroll standard oldatot a teszt nem tartalmaz, ugyanakkor ajánlott, hogy megfelelı 
laboratóriumban (GLP) pozitív és negatív kontroll mintával ellenırizzék a teszt 
mőködését. 

VIZSGÁLAT KORLÁTAI  

1. A Multi-Drog Egylépéses Többparaméteres Tesztlap (Nyál) csak elızetes, 
kvalitatív eredményt ad. A másodlagos analitikai módszerként alkalmazzon 
Gázkromatográfiás/Tömeg-spektrofotometriás (GC/MS), vagy 
Gázkromatográfiás/Tandem tömegspektrofotometriás (GC/MS/MS) módszert. 

2. Pozitív eredmény nem mutatja a drog koncentrációját és a bevétel módját. 
3. Negatív eredmény nem jelent feltétlenül drogmentes mintát. Negatív az 

eredmény akkor is, ha a drog koncentrációja a kimutatási határnál, a cut-off 
koncentrációnál kisebb.  

VIZSGÁLAT JELLEMZ İI 

Érzékenység 
Egy PBS mintahalmazhoz különbözı drogokat mértek, a ±50% és ±25% cut-off 
vizsgálatára, amelyet a Multi-Drog Egylépéses Többparaméteres Tesztlap (Nyál) 
teszttel ellenıriztek. 
A kapott eredmények: 

COC MET PCP MTD Drog 
koncentráció 
(cut-off szint) 

n 
- + - + - + - + 

0% 30 30 0 30 0 30 0 30 0 
-50% 30 30 0 30 0 30 0 30 0 
-25% 30 30 0 28 2 30 0 24 6 

Cut-off 30 15 15 16 14 16 14 14 16 
25% 30 0 30 0 30 15 15 8 22 
50% 30 0 30 0 30 11 19 0 30 

THC OPI AMP BZO* Drog 
koncentráció 
(cut-off szint) 

n 
- + - + - + - + 

0% 120 120 0 120 0 120 0 90 0 
-50% 120 120 0 120 0 120 0 90 0 
-25% 120 108 12 108 12 109 11 90 0 

Cut-off 120 60 60 60 60 60 60 47 43 
25% 120 12 108 10 110 10 110 46 44 
50% 120 3 117 0 120 0 120 35 55 

* 90 mérés a Benzodiazepineknél 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificitás 
A következı táblázat sorolja fel a vegyületek azon koncentrációit (ng/ml), amelyek 
felett a Multi-Drog Egylépéses Többparaméteres Tesztlap (Nyál) pozitív eredményt 

mutatott ki 10 perc után. 
AMFETAMIN (AMP)   BENZODIAZEPINEK (BZO)  
d-Amfetamin 50  Atropin 10000 
d,l-Amfetamin  125  Klórdiazepoxid 160 
β-Feniletilamin 4000  Diazepam 8 
Triptamin 1500  Oxazepam 10 
p-Hidroxiamfetamin 800  Oxikodon 7000 

Temazepam 8 (+)3,4-Metilén-dioxi-
amfetamin (MDA) 

150 
 

Zomepirak 75000 
l-Amfetamin 4000  Morfin-szulfát 40000 
FENCIKLIDIN (PCP)   5,5-Difenilhidantoin 40000 
Fenciklidin 10  Femiramin 75000 
Tetrahidrozolin 50000  Dezalkil-flurazepam 130 
METAMFETAMIN (MET)   Esztazolam 25 
ρ-Hidroximetamfetamin 400  Flunitrazepam 250 
Metoxifenamin 25000  (±)-Lorazepam 8 
Metamfetamin 50  Midazolam 1250 

Nitrazepam 250 (+)3,4-Metilén-dioxi- 
Metamfetamin (MDMA) 

50  
Norklórdiazepoxid 500 

l-Fenilefrin 4000 Nordiazepam 200 
Prokain 2000 Triazolam 7500 
Mefentermin 800 

 
 

Alprazolam 16 
(1R,2S)-(-)Efedrin 400  Bromazepam 325 
l-Efedrin 20000  Klobazam 65 
Fenfluramin 60000  Dikálium-klorazepát  130 
(±)-Metamfetamin 3000  Delorazepam 10000 
Efedrin 800  α-Hidroxialprazolam 325 
OPIÁTOK (OPI)   KOKAIN (COC)  
Morfin 40  Benzoilekgonin 20 
Kodein 10  Kokain HCl 20 
Etilmorfin 24  Kokaetilén 25 
Hidromorfon 100  Ekgonin HCl 1500 
Hidrokodon 100  Ekgonin metilészter 1250 
Levorfanol 400  METADON (MTD)  
Oxikodon 25000  Metadon 30 
Morfin-3-β-d-glukoronid 50  Doxilamin 50000 
Norkodein 1500  Esztron-3-szulfát 50000 
Normorfin 12500  Fenilciklidin 50000 
Nalorfin 10000  MARIHUÁNA (THC)  
Oximorfon 25000  ∆

9-THC 100 
Tebain 1500  11-nor-∆9-THC-9 COOH 12 
Diacetilmorfin (Heroin) 50  Kannabiol 3000 
6-Monoacetilmorfin (6-
MAM) 

25 
 ∆

8-THC 100 

Bilirubin 3500    
 

KERESZTREAKCIÓK 
Tesztvizsgálatokat végeztek drogmentes foszfát-puffert tartalmazó sóoldathoz mért 
vizsgálati anyagokkal a keresztreakciók meghatározására. A Multi-Drug Egylépéses 
Többparaméteres Tesztlappal (Nyál) fals pozitív eredményt nem kaptak a felsorolt 
anyagok 100 µg/ml koncentrációja esetén. 
 

 

 
Keresztreakciót nem okozó anyagok 

Acetaminofen Kreatinin Labetalol Prednizon 

Acetofenetidin Deoxikortikoszteron Loperamid d,l-Propranolol 

N-acetil-prokainamid Dextrometorfán Meperidin d-Propoxifen 

Acetilszalicilsav Diklofenak Meprobamát d-pszeudoefedrin 

Aminopirin Difunizál Metilfenidon Quinakrin 

Amoxicillin Digoxin Nalidixsav Quinin 

Ampicillin Difenil-hidramin Naloxán Quinidin 

l-Aszkorbinsav l,d-Efedrin Naltrexon Ranitidin 

Apomorfin β-Ösztradiol Naproxen Szalicilsav 

Aszpartamát Etil-p-aminobenzoát Niacianid Szerotonin 

Atropin l-(+)-Epinefrin Nifedipin Szulfametaxin 

Benzilsav Eritromicin Noretindron Szulindak 

Benzoesav Fenoprofen d-nor-Propoxifen Tetraciklin 

Benzfetamin Furozemid Noszkapin 
d,l-Bromfeniramin Gentizinsav d,l-Oktopamin 

Tetrahidrokortizon-
3-acetát 

Koffein Hemoglobin Oxálsav Tiamin 

Kannabidol Hidralazin Oxolinsav Tioridazin 

Klorálhidrát Hidro-klorotiazid Oximetazolin d,l-Tirozin 

Kloramfenikol Hidrokortizon Papaverin Tolbutamid 

Klorotiazid o-Hidroxi-hippursav Penicillin-G Triamterén 

d,l-Klorofeniramin p-Hidroxi-tiramin Pentazocin Trifluoru-terazén 

Klórpomazin Ibuprofen Perfenazin Trimetoprin 

Kloroquin Iproniazid Fenelzin d,l-Triptofán 

Koleszterin d,l-Izoproterenol Transz-2-fenil-ciklopropilamin Tiramin 

Kloridin Izoxszuprin Fenilpropanolamin Húgysav 

Kortizon Ketamin Prednizolon Verapamil 

l-Kotinin Ketoprofán  Zomepirak 
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