
 

Kontrollige oma tervist 
 

PRIMA 
KODUNE TEST 

  Registreeritud kaubamärgid 

 
KASUTUSJUHEND 
 

TEST 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS    
Kodune test 6 narkootilise aine tuvastamiseks uriinist: morfiin, amfetamiin, kokaiin, marihuaana, metamfetamiin ja 
metadoon 
 

 
 
 SÜMBOLID 

 

Enne kasutamist lugeda 
juhiseid  

Viitenumber  
 

Ametlik tootja 

 

Kõlblikkusaeg (kuu viimane 
päev)  

Partii number 
 

Mitte korduskasutada 

 
Temperatuuri piirväärtused     

 
 

KIIRTEST 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS 
Kodune kiirtest mitme narkootilise aine ja nende metaboliitide samaaegseks ja kvalitatiivseks tuvastamiseks 
inimese uriinis. Tervishoiutöötajatele, sealhulgas spetsialistidele ambulatoorseks kasutuseks. Immuunanalüüs 
kasutamiseks ainult in vitro diagnostikaks.  
See TEST 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS on kiire kromatograafiline immuunanalüüs mitme 
narkootilise aine ja nende metaboliitide kvalitatiivseks tuvastamiseks uriinis. Nende püsivust uriinis ja 
tuvastamise astet on käsitletud alljärgnevas tabelis.  
 

Test Läviväärtus (ng/mL) Ajaline püsivus uriinis pärast kokkupuudet 

Amfetamiin (AMPI000) 1000 4 kuni 24 tundi 

Kokaiin (COC300) 300 24 kuni 48 tundi 

Marihuaana 50 3 kuni 10 päeva 

Metadoon (MTD300) 300 3 kuni 5 päeva 

Metamfetamiin (MET500) 500 9 kuni 24 tundi 

Morfiin (MOP300) 300 3 kuni 5 päeva 

 
See test annab ainult esialgse analüüsitulemuse. Igasuguse narkootikumide kuritarvitamist mõõtva testi tulemuste puhul tuleb lähtuda 
kliinilisest kaalutlusest ja professionaalsest hinnangust, iseäranis juhul, kui algne tulemus on positiivne. 

 
 
KUIDAS TEST TOIMIB  
6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI kasutatakse uriini kiireks sõeluuringuks, mida 
saab ellu viia ilma spetsiaalset instrumenti kasutamata. Testis kasutatakse monoklonaalseid antikehi 
konkreetsete narkootiliste ainete kõrgenenud taseme valikuliseks tuvastamiseks uriinist.  
Tänu immunokeemiliste meetodite kiirusele ja tundlikkusele on need muutunud narkootikumide kuritarvitamise 
sõeluuringutes kõige asjakohasemaks meetodiks.  
Testimise käigus migreerub uriiniproov kapillaarselt ülespoole. Kui uriiniproovis leidub narkootilisi aineid 
läviväärtusest madalamal tasemel, ei küllasta narkootilised ained nendele spetsiifilise antikeha sidumiskohti. 
Antikeha reageerib seejärel narkootikumi ja valgu konjugaadiga ning konkreetse narkootilise aine testiriba 



piirkonnas ilmub nähtavale värviline joon. Narkootilise aine olemasolu läviväärtusest kõrgemal tasemel küllastab 
antikeha kõik sidumiskohad. Seetõttu ei teki testipiirkonnas värvilist joont. Narkootiliste ainete suhtes positiivse 
uriiniproovi korral ei teki konkreetsesse testiriba piirkonda värvilist joont narkootiliste ainete konkurentsi tõttu. 
Samas tekitab narkootiliste ainete suhtes negatiivne uriiniproov testipiirkonnas joone, kuna narkootiliste ainete 
konkurents puudub.  
Protseduurilise kontrollmehhanismina ilmub kontrollpiirkonda alati värviline joon. See näitab, et uriiniproovi on 
lisatud nõuetekohases mahus ja toimunud on membraani imbumine.  
 
 
PAKENDI SISU  
Pakendis sisalduvad vahendid  
1 testipaneel  
1 kasutusjuhend  

Vajalikud vahendid, mida komplekt ei sisalda  
Taimer  
Tops uriini kogumiseks  

 

 

 
PIIRANGUD  
1) 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI paneel annab ainult kvalitatiivse esialgse 
analüüsitulemuse.  
2) On võimalik, et tehnilised või protseduurilised vead ning teised uriiniproovis leiduvad ained võivad 
põhjustada ekslikke tulemusi.  
3) Positiivne tulemus ei näita joobe astet ega kontsentratsiooni uriinis.  
4) Negatiivne tulemus ei pruugi tingimata tähendada, et uriinis narkootikume ei leidu. Negatiivsed tulemused 
saadakse ka juhul, kui narkootikume esineb alla testi läviväärtuse.  
5) See test ei erista kuritarvitavaid narkootikume teatud ravimitest. 
 
ETTEVAATUSABINÕUD  
1. Test on mõeldud kasutamiseks ainult inimese uriiniga. Kasutada tuleks värskeid uriiniproove. Uriin 
ei vaja erilist käitlemist ega eeltöötlust. 
2. Lugege juhised enne testi elluviimist hoolikalt läbi. Test on tõlgendatav vaid juhul, kui juhistest 
peetakse nõutekohaselt kinni.  
3. Hoidke testi lastele kättesaamatus kohas.  
4. Testipaneeli tuleb kuni kasutamiseni hoida suletud kotikeses.  
5. Ärge kasutage pärast etiketile ja kaitsekotikesele trükitud kõlblikkusaja möödumist.  
6. Järgige testi elluviimisel ja tulemuste jälgimisel kindlasti ajalisi juhiseid.  
7. Pärast kasutamist saab kõik komponendid kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele; kõiki 
proove tuleks pidada potentsiaalselt ohtlikeks ja käidelda samamoodi nagu nakkusetekitajaid.  
8. Testikomplekti tuleb hoida eemal otsesest päikesevalgusest, niiskusest ja kuumusest.  
9. Kui teil on raskusi värvide eristamisel (nt värvipimedus), paluge testitulemuste vaatamisel abi.  
10. Ainult välispidiseks kasutamiseks. VÄLTIGE ALLANEELAMIST. 
 
PROOVIDE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE 
Uriiniproov tuleks koguda puhtasse ja kuiva mahutisse. Kasutada võib mis tahes kellaajal võetud uriiniproovi. 
Uriiniproovid, milles on nähtavaid sademeid, tuleks tsentrifuugida, filtreerida või lasta settida, et saada 
testimiseks selge proov. Enne testi elluviimist võib uriiniproove kuni 48 tundi hoiustada temperatuuril 2–8 °C. 
Pikaajaliseks hoiustamiseks tuleb proovid külmutada ja hoiustada temperatuuril alla -20 °C. Külmutatud 
proovid tuleb sulatada ja enne testimist korralikult läbi segada. 
 
PROOVI ANALÜÜSIMISE PROTSEDUUR 
Laske testil ja uriiniproovil ja/või kontrollproovidel enne testi 
elluviimist soojeneda toatemperatuurini (15–30 °C). 
1) Enne pakendi avamist peaks see olema soojenenud toatemperatuurini. 
Eemaldage suletud kotikesest testipaneel ja kasutage seda tunni aja jooksul. 
2) Eemaldage kork. 
3) Kastke testipaneel vertikaalselt vähemalt 10–15 sekundiks uriiniproovi sisse, 
jälgides, et nool oleks suunatud uriiniproovi poole. Kastke testiriba vähemalt 
laineliste joonteni, kuid mitte kaugemale kui nool testipaneelil. 
4) Pange kork tagasi ja asetage testipaneel mitteimavale tasasele pinnale. 
5) Käivitage taimer ja oodake, kuni ilmub värviline joon või värvilised jooned. 

 
 



 
 
 
TULEMUSTE TÕLGENDAMINE  
 
TULEMUSI TULEB VAADATA 5. MINUTIL. 
ÄRGE TÕLGENDAGE TULEMUSI PÄRAST 10 MINUTI MÖÖDUMIST. 
Värviliste joonte toon testipiirkonnas (T) võib varieeruda. Testitulemust tuleb alati 
lugeda negatiivseks, kui ilmub isegi nõrk joon. 
Palun vaadake joonist.  
 

5 min. 
NEGATIIVNE  
Kontrollpiirkonda (C) ilmub värviline joon ja testipiirkonda (T) ilmuvad värvilised 
jooned. Negatiivne tulemus tähendab, et uriiniproovis sisalduvad 
kontsentratsioonid on alla konkreetse testiva narkootilise aine jaoks määratud 
läviväärtuse. 

 

 
POSITIIVNE  
Kontrollpiirkonda (C) ilmub värviline joon ja testipiirkonda (T) EI ilmu ühtegi 
värvilist joont. Positiivne tulemus tähendab, et narkootilise aine kontsentratsioon 
uriiniproovis ületab konkreetse narkootilise aine jaoks määratud läviväärtust. 

 
 
KEHTETU  
Kontrollpiirkonda (C) ei ilmu ühtegi joont. Kontrolljoone puudumise kõige 
tõenäolisemad põhjused on ebapiisav proovimaht või vale tehnika protseduuri 
elluviimisel. Lugege uuesti juhiseid ja korrake testi uue testikaardiga. Kui tulemus 
on endiselt kehtetu, võtke ühendust tootjaga. 

 

 
 
Amfetamiin (AMP) Amfetamiin on tugev kesknärvisüsteemi (KNS) stimulant, mida kasutatakse aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire (ATH), narkolepsia ja rasvumise ravis, kuid see on saadaval ka mustal turul. See on keemiliselt 
seotud inimese keha looduslike katehhoolamiinidega: epinefriini ja noradrenaliiniga. Akuutsed kõrgemad 
annused viivad kesknärvisüsteemi (KNS) suurema stimulatsioonini ja põhjustavad eufooriat, erksust, vähenenud 
söögiisu ning suurenenud energia- ja võimekustunnet. Kardiovaskulaarsed reaktsioonid amfetamiinidele 
hõlmavad kõrgenenud vererõhku ja südame rütmihäireid. Ägedamad reaktsioonid põhjustavad ärevust, 
paranoiat, hallutsinatsioone ja psühhootilist käitumist. Amfetamiinide toime kestab tavaliselt 2–4 tundi ja ravimi 
poolväärtusaeg kehas on 4–24 tundi. Umbes 30% amfetamiinidest eritub uriiniga muutumatul kujul, ülejäänu 
hüdroksüülitud ja deamineeritud derivaatidena. 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI 
paneel annab positiivse tulemuse, kui amfetamiinide kontsentratsioon uriinis ületab tuvastusläve 1000 ng/ml. 
Kokaiin (COC) Kokaiin on tugev kesknärvisüsteemi stimulant ja lokaalne anesteetikum. Esialgu toob see kaasa 
tugeva energiatulva ja rahutuse, põhjustades järk-järgult värinaid, ülitundlikkust ja spasme. Suurtes kogustes 
põhjustab kokaiin palavikku, reageerimisvõimetust, hingamisraskusi ja teadvusetust. 
Kokaiini manustatakse sageli ise nina kaudu sissehingamise, intravenoosse süstimise ja vaba aluse vormis 
suitsetamise teel. See eritub uriiniga lühikese aja jooksul peamiselt bensoüülekgoniini kujul. Kokaiini peamisel 
metaboliidil bensoüülekgoniinil on pikem bioloogiline poolväärtusaeg (5–8 tundi) kui kokaiinil (0,5–1,5 tundi) ja 
seda saab pärast kokaiiniga kokkupuudet tavaliselt tuvastada 24–48 tunni jooksul. 6 NARKOOTILISE AINE 
TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI paneel annab positiivse tulemuse, kui bensoüülekgoniini kontsentratsioon 
uriinis ületab tuvastusläve 300 ng/ml. 
Marihuaana (THC) THC (Δ9-tetrahüdrokannabinool) on kanepi (marihuaana) peamine toimeaine. Suitsetamisel 
või suukaudsel manustamisel on THC-l eufooriline toime. Kasutajatel on lühiajaline mälu nõrgenenud ja 
õppimisvõime langenud. Samuti võivad nad kogeda mööduvaid segasuse ja ärevuse episoode. Pikaajalist ja 
suhteliselt intensiivset kasutust võib seostada käitumishäiretega. Suitsetamisel manustatava marihuaana mõju 
tipp avaldub 20–30 minuti jooksul ja selle kestus pärast ühte sigaretti on 90–120 minutit. Kõrgenenud 
metaboliitide tase uriinis on tuvastatav tunde pärast kokkupuudet ning need jäävad tuvastavaks 3 kuni 10 
päevaks pärast suitsetamist. Peamine uriiniga erituv metaboliit on 11-nor-Δ9-tetrahüdrokannabinool-9-
karboksüülhape (THC-COOH). 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI paneel annab 
positiivse tulemuse, kui THC-COOH kontsentratsioon uriinis ületab tuvastusläve 50 ng/ml. 
Metadoon (MTD) Metadoon on narkootiline valuvaigisti, mis on ette nähtud mõõduka kuni tugeva valu raviks ja 
opiaadisõltuvuse raviks (heroiin, Vicodin, Percocet, morfiin). Suukaudse metadooni farmakoloogia erineb 
veenikaudsest metadoonist oluliselt. Suukaudne metadoon ladustatakse osaliselt maksas hilisemaks 



kasutamiseks. Veenikaudne metadoon toimib rohkem nagu heroiin. Enamikus riikides peab metadooni 
määramiseks minema valukliinikusse või metadooni rehabilitatsioonikliinikusse. 
Metadoon on pika toimeajaga valuvaigisti, mille mõju kestab 3 kuni 5 päeva. Ideaalis vabastab metadoon kliendi 
ebaseadusliku heroiini hankimise survest, süstimise ohtudest ja emotsionaalsest ebastabiilsusest, mis kaasneb 
enamike opiaatidega. Kui metadooni võetakse pikka aega ja suurtes annustes, võib see tulemusena viia väga 
pika võõrutusperioodini. Metadoonist loobumine on pikem ja tülikam protsess kui heroiinist loobumine, kuid 
metadooni asendamine ja järkjärguline loobumine on patsientide ja terapeutide jaoks vastuvõetavam 
võõrutusmeetod. 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI paneel annab positiivse 
tulemuse, kui metadooni kontsentratsioon uriinis ületab tuvastusläve 300 ng/ml. 
Metamfetamiin (MET) Metamfetamiin on sõltuvust tekitav stimulant, mis aktiveerib ajus tugevalt konkreetsed 
piirkonnad. Metamfetamiin on keemiliselt tihedalt seotud amfetamiiniga, kuid metamfetamiini mõju 
kesknärvisüsteemile on suurem. Metamfetamiini toodetakse ebaseaduslikes laborites ning sellel on suur 
kuritarvitamise ja sõltuvuse tekkimise potentsiaal. Narkootikumi võib manustada suu kaudu, süstides või sisse 
hingates. Akuutsed kõrgemad annused viivad kesknärvisüsteemi suurema stimulatsioonini ja põhjustavad 
eufooriat, erksust, vähenenud söögiisu ning suurenenud energia- ja võimekustunnet. Kardiovaskulaarsed 
reaktsioonid metamfetamiinile hõlmavad kõrgenenud vererõhku ja südame rütmihäireid. Ägedamad reaktsioonid 
põhjustavad ärevust, paranoiat, hallutsinatsioone, psühhootilist käitumist ning lõpuks depressiooni ja väsimust. 
Metamfetamiini toime kestab tavaliselt 2–4 tundi ja selle poolväärtusaeg kehas on 9–24 tundi. Metamfetamiin 
eritub uriiniga peamiselt amfetamiinina ning oksüdeeritud ja deamineeritud derivaatidena. Kuid 10–20% 
metamfetamiinist eritub muutumatul kujul. Seega viitab lähteaine olemasolu uriinis metamfetamiini kasutamisele. 
Metamfetamiin on üldiselt uriinis tuvastatav 2 kuni 4 päeva sõltuvalt uriini pH-st. 6 NARKOOTILISE AINE 
TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI paneel annab positiivse tulemuse, kui metamfetamiini kontsentratsioon 
uriinis ületab tuvastusläve 500 ng/ml. 
Morfiin (MOP) Opiaat on mis tahes ravim, mis on saadud unimagunast, kaasa arvatud sellised looduslikud 
ained nagu morfiin ja kodeiin ning poolsünteetilised ained nagu heroiin. Opioid on üldine nimetus, mis viitab 
mistahes ainele, mis avaldab mõju opiodiretseptorile. Opiodsed valuvaigistid moodustavad suure rühma 
aineid, mis reguleerivad valu kesknärvisüsteemi pärssimise teel. Suured morfiiniannused võivad põhjustada 
kõrgemat tolerantsust, füsioloogilist sõltuvust ja kuritarvitamist. Morfiin eritub metaboliseerimata kujul, samuti 
on see kodeiini ja heroiini peamine metaboolne produkt. Morfiin on uriinis tuvastatav 3 kuni 5 päeva pärast 
opiaatide manustamist. 6 NARKOOTILISE AINE TUVASTAMISEKS MÕELDUD TESTI paneel annab 
positiivse tulemuse, kui morfiini kontsentratsioon uriinis ületab tuvastusläve 300 ng/ml. 


