
 

  

 

 

 

 

 

AMP 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Kit thử phát  hiện sử dụng chất gây nghiện AMP 
Amphetamin Test Strip 

(Nước tiểu) 
 

Kit thử phát  hiện sử dụng chất gây nghiện AMP trong nước 
tiểu. Là dụng cụ chỉ chuyên sử dụng cho việc xét nghiệm chẩn 
đoán. 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP là dụng cụ xét 
nghiệm  sắc  ký miễn  dịch  định tính phát hiện  sự có mặt  của 
Amphetamine trong nước tiểu. 
Kỹ thuật này chỉ cung cấp kết quả phân tích ban đầu. Cần phải 
làm thêm  các phương pháp  hóa  học khác,  đặc hiệu  hơn để 
khẳng định  kết  quả (phương pháp  sắc ký khí / sắc ký khối 
phổ GC/MS). Nên xem xét lại lâm sàng và quyết định chuyên 
môn đối với bất kỳ kết quả nào phát  hiện thuốc gây nghiện, 
đặc biệt khi kết quả xét nghiệm dương tính. 
TỔNG QUAN 
Amphetamine (DexedrineR) là chất bị kiểm soát bảng II khi ghi 
toa và có thể tìm thấy trên thị trường bất hợp pháp. AMP là chất 
kích thích thần kinh giao cảm mạnh trong điều trị. Câú trúc hóa 
học có liên quan đến các catecholamines tự nhiên của người như 
epinephrine và norepinephrine. Liều cao cấp tính dẫn đến sự tăng 
cường kích thích hệ thần kinh trung ương và tạo ra trạng thái tỉnh 
táo, hưng phấn, giảm cảm giác ngon miệng, gia tăng nguồn năng 
lượng và sức mạnh. Hệ tim mạch đáp ứng với AMP bằng cách 
tăng huyết áp và nhịp tim. Các đáp ứng tức thì khác như lo lắng, 
hoang tưởng, ảo giác và rối loạn hành vi. Tác động của AMP 
thường kéo dài trong 2 – 4 giờ sau khi sử dụng. Thời gian bán 
hủy của AMP trong cơ thể người  là 4 – 24 giờ. Khoảng  30% 
AMP được bài tiết ra nước tiểu với dạng không thay đổi, còn lại 
là dẫn xuất hydroxylated và deaminated. 
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP trong nước tiểu 
là kit thử phát hiện nhanh , không cần dùng thiết bị nào. Kit thử 
dùng kháng thể đơn dòng phát hiện một cách chọn lọc mức độ 
gia tăng AMP trong nước tiểu. Kit thử phát hiện sử dụng chất gây 
nghiện AMP trong nước tiểu cho kết quả dương tính khi nồng độ 
AMP trong nước tiểu trên 1000 ng/ml. 
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP trong nước tiểu 
là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa vào  nguyên lý của phản ứng 
cạnh tranh. Thuốc hiện diện trong mẫu nước tiểu cạnh tranh với 
liên hợp thuốc ở những  vị trí gắn kết kháng thể. 
Trong quá trình xét nghiệm,  mẫu nước tiểu thấm  lên trên dọc 
theo màng thấm kít thử nhờ mao dẫn. AMP, nếu có mặt trong 
nước tiểu với nồng độ thấp hơn 1000 ng/ml, sẽ không thể bảo hòa 
các vị trí gắn kết của những phần tử phủ kháng thể trên kit thử. 

Những  phần tử này sẽ bị bắt giữ sau đó bởi liên hợp AMP bất 
động và hình thành vạch màu trên vùng kết quả. Vạch màu không 
được hình thành trên vùng kết quả nếu mức độ AMP trên 1000 
ng/ml vì nó bảo hòa được tất cả các vị trí gắn kết của kháng thể 
kháng AMP. 
Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một vạch 
màu luôn luôn xuất hiện tại vùng chứng (gọi là vạch chứng) để 
chứng tỏ rằng lượng mẫu đã đủ và lớp màng đã thấm tốt. 
THÀNH PHẦN CHÍNH: 
Kit thử chứa phần tử phủ cặp kháng thể kháng AMP đơn dòng 
chuột và liên hợp protein – AMP. Kháng thể dê được dùng trên 
vạch chứng. 
CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA 

• Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện là dụng cụ chỉ 
chuyên sử dụng cho việc xét nghiệm chẩn đoán. Không 
sử dụng kit thử đã hết hạn sử dụng. 

• Kit thử phải  được giữ trong túi hàn kín cho đến khi sử 
dụng. 

• Thận trọng với tất cả mẫu bệnh  phẩm  vì chúng có thể 
chứa tác nhân lây nhiễm. 

• Vút bỏ kit thử đã sử dụng nên tuân theo luật  lệ   chính 
quyền địa phương 

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH 
Kit thử có thể bảo quản  ở nhiệt  độ phòng hoặc làm lạnh (2 – 
30oC). Kit thử giữ được tính ổn định cho đến ngày hết hạn sử 
dụng in trên túi đựng sản phẩm. Kit thử phải được bảo quản trong 
túi hàn kín cho đến khi lấy ra sử dụng. Không được làm đông 
băng sản phẩm. Không sử dụng kit thử quá hạn dùng. 
LẤY VÀ CHUẨN BỊ MẪU BỆNH PHẨM 
Kỹ thuật lấy mẫu nước tiểu: 
Mẫu  nước tiểu phải  được để trong lọ chứa khô và sạch. Có thể 
lấy nước tiểu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mẫu nước tiểu 
có cặn cần phải được quay ly tâm, lọc và để lắng, lấy phần nước 
tiểu trong để xét nghiệm. 
Lưu trữ mẫu: 
Mẫu nước tiểu có thể lưu trữ ở 2 – 8oC trong 48 giờ trước khi xét 
nghiệm. Nếu lưu trữ lâu hơn, mẫu nuớc tiểu có thể làm đông và 
lưu trữ ở nhiệt độ dưới -20oC. Mẫu nước tiểu đông phải được làm 
tan ra và trộn đều trước khi xét nghiệm. 
VẬT TƯ 
Vật tư đi kèm: 

- Các kit thử 
- Hướng dẫn sử dụng. 

Vật tư không đi kèm nhưng cần có: 
- Dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm. 
- Thiết bị đo thời gian. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
Để kit thử, mẫu nước tiểu…ở nhiệt độ phòng (15 – 30OC) trước 
khi làm xét nghiệm. 

1. Lấy kit thử ra khỏi túi kín đựng sản phẩm và sử dụng 
kit thử càng nhanh càng tốt. Để đạt kết quả tốt nhất, 

toàn bộ quá trình xét nghiệm  phải  được hoàn thành 
trong vòng một giờ kể từ khi mở túi đựng sản phẩm. 

2. Nhúng que thử theo chiều mũi tên hướng xuống mẫu 
nước tiểu, ít nhất 10 – 15 giây. Không nhúng quá vạch 
MAX trên que thử (Xem hình minh họa). 

3.    Đặt que thử trên mặt phẳng  nằm ngang, không thấm 
nước, bắt đầu tính thời gian và đợi vạch đỏ xuất hiện. 
Kết quả nên đọc  trong vòng 5 – 10 phút. Không đọc 
kết quả sau 10 phút. 

 

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KẾT QUẢ (Xem hình minh họa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÂM TÍNH: Xuất hiện hai vạch đỏ rõ rệt: một ở vùng chứng gọi 
là vạch chứng (C), vạch kia ở vùng kết quả gọi là vạch kết quả 
(T). Kết quả âm tính nghĩa là nồng độ AMP dưới ngưỡng  phát 
hiện (1000 ng/ml) 
Lưu ý: Độ đậm màu của vạch kết quả (T) có thể sẽ khác nhau tùy 
theo nồng độ của AMP có trong mẫu bệnh phẩm. Tuy nhiên, bất 
kỳ vạch mờ nào ở vùng kết quả cũng đều được coi là âm tính. 
DƯƠNG TÍNH: Chỉ xuất hiện một vạch chứng (C). Không thấy 
xuất hiện vạch kết quả (T) dù đậm hay mờ. Kết quả dương tính 
có nghĩa là nồng độ AMP vuợt ngưỡng phát hiện (1000 ng/ml) 
KẾT QUẢ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ: Không thấy xuất hiện vạch 
chứng (C.) Nguyên nhân thường gặp là do lượng mẫu bệnh phẩm 
không đủ hoặc thao tác xét nghiệm sai. Đọc lại hướng dẫn và làm 
lại xét nghiệm bằng kit thử mới khác. Nếu như, tình trạng vẫn 
như cũ, hãy liên lạc với đại lý phân phối để được giải đáp. 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
Kit thử có chức năng tự kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm. 
Sự xuất hiện vạch chứng (C) màu đỏ chứng tỏ lượng mẫu bệnh 
phẩm đủ và quy trình thao tác xét nghiệm đúng. 
Các mẫu chuẩn  để kiểm  định chất lượng không được cấp  kèm 
theo với kit thử này. Tuy nhiên, có thể tiến hành những kiểm định 
dương tính, âm tính tại các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn để 
khẳng định quy trình thao tác xét nghiệm là đúng và thẩm tra các 
đặc tính của sản phẩm. 
HẠN CHẾ CỦA KIT THỬ 

1. Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP trong nước 
tiểu chỉ cho kết quả ban đầu. Cần làm thêm một phương 
pháp thứ hai để khẳng định kết quả (GC/MS) 

2. Lỗi kỹ thuật cũng như các chất gây nhiễu trong mẫu nước 
tiểu có thể dẫn đến kết quả sai. 



 

  

 

 

Hợp chất Nồng độ (ng/ml) 
D-Amphetamine 1000 
D,L -Amphetamine 
sulphate 

3000 

L-Amphetamine 50000 
(±)3,4-Methylenedioxy 
AMP 

2000 

Phentermine 3000 

 

Nồng 
độ 

AMP 

% 
ngưỡng 

N Kết quả ghi nhận 
Âm Dương 

0 0 30 30 0 
500 -50% 30 30 0 
750 -25% 30 22 8 

1000 Ngưỡng 30 12 18 
1250 +25% 30 2 28 

 

 

 

 

3. Các chất có thể gây kết quả giả như thuốc tẩy và hoặc phèn 
chua. Nếu nghi ngờ có các chất này, cần làm lại xét nghiệm 
với mẫu nước tiểu khác. 

4. Kết quả dương tính có nghĩa là có sự hiện diện của thuốc 
hoặc chất chuyển  hóa của nó nhưng không cho biết sự sử 
dụng thường xuyên, mức độ say thuốc hoặc nồng độ thuốc 
trong nước tiểu. 

5. Kết quả âm tính không nghĩa là không thể có thuốc trong 
nuớc tiểu. Kết quả âm tính có thể gặp khi thuốc hiện diện 
dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm. 

6. Kit thử không phân biệt được thuốc do chỉ định điều trị và 
sự lạm dụng thuốc. 

CÁC ĐẶC TÍNH 
Độ chính xác: 
Thực hiện so sánh cặp bằng cách sử dụng kit thử phát hiện sử 
dụng chất gây nghiện  AMP trong nuớc tiểu với kit xét nghiệm 
AMP nhanh thương mại hàng đầu trên 300 mẫu bệnh phẩm lâm 
sàng. Có 10% mẫu được chọn hoặc  ở -25% hoặc +25% ngưỡng 
phát hiện 1000ng/ml. Kết quả dương tính được khẳng  định lại 
bằng phương pháp GC/MS. Kết  quả được ghi nhận theo bảng 
sau: 

Phương pháp Kit thử AMP khác KQ 
tổng AMP 

test 
strip 

KQ + - 
+ 141 0 141 
- 5 154 159 

KQ tổng 146 154 300 
% tương hợp 97% 100% 98% 

 

Khi so sánh ở ngưỡng  1000 ng/ml với phương pháp GC/MS, , kết 
quả được ghi nhận theo bảng sau: 

Phương pháp Kit thử AMP khác KQ 
tổng AMP 

test 
strip 

KQ + - 
+ 132 9 141 
- 4 155 159 

KQ tổng 136 164 300 
% tương hợp 97% 95% 96% 

 

Độ nhạy: 
Thực hiện thử nghiệm trên mẫu nước tiểu có AMP ở các nồng độ 
: 0 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml, 1250 ng/ml, 1500 ng/ml. Kết 
quả  cho thấy  >99% độ chính  xác  ở  50%  trên và  50%  dưới 
ngưỡng. Dữ liệu được tổng hợp trong bảng sau: 

1500 +50% 30 0 30 
 

Độ đặc hiệu 
Các hợp chất sau đây sẽ cho kết quả dương tính với kit thử phát 
hiện sử dụng chất gây nghiện AMP trong nước tiểu ở phút thứ 5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sự chính xác 
Thực hiện một nghiên cứu chéo ở 3 phòng khám bằng cách sử 
dụng 3 lô khác nhau. Các mẫu được mã hóa ở mỗi vị trí tùy theo 
phương pháp GC/MS, không có AMP, 25% AMP trên và dưới 
ngưỡng, 50% AMP trên và dưới ngưỡng. Bảng kết quả được ghi 
nhận dưới đây: 

AMP 
(ng/ml) 

N PK A PK B PK C 
- + - + - + 

0 15 15 0 15 0 15 0 
500 15 15 0 15 0 14 1 
750 15 13 2 11 4 11 4 

1250 15 6 9 4 11 4 11 
1500 15 2 13 1 14 1 14 

 

Ảnh hưởng của tỷ trọng nước tiểu 
15 mẫu nước tiểu có tỷ trọng từ 1.001 đến 1.032 được thực hiện 
đo AMP  với nồng độ biết trước 500 ng/ml và 1500 ng/ml. Kit 
thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện được sử dụng 2 lần trên 
các mẫu nước tiểu tương ứng. Kết quả cho thấy sự thay đổi tỷ 
trọng không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 
Ảnh hưởng của độ pH 
Thực hiện kit thử phát hiện  sử dụng chất gây nghiện  trên mẫu 
nước tiểu có độ pH từ 5 đến 9 và có nồng AMP biết trước 500 
ng/ml và 1500 ng/ml, xét nghiệm lặp lại 2 lần. Kết quả cho thấy 
sự thay đổi pH không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 
Phản ứng chéo: 
Thực hiện một nghiên cứu xác định phản ứng chéo của kit thử 
với các hợp chất trong mẫu nước tiểu dương tính và âm tính với 
AMP. Các hợp  chất  ở nồng độ 100 µ g/ml dưới đây không cho 
phản ứng chéo khi sử dụng kit thử 
4-Acetamidophenol Creatinine Loperamide β-Phenylethylamine 
Acetophenetidin             Deoxycorticosterone            Maprotiline 
Phenylpropanolamine 
N-Acetylprocainamide         Dextromethorphan         Meperidine 
Prednisone Acetylsalicylic acid Diazepam Meprobamate D,L- 
Propanolol  Aminopyrine  Diclofenac  Methadone  D- 
Propoxyphene Amitryptyline Diflunisal Methoxyphenamine D- 

Pseudoephedrine Amobarbital Digoxin (+) 3,4-Methylenedioxy- 
Quinidine Amoxicillin Diphenhydramine amphetamine Quinine 
Ampicillin Doxylamine (+) 3,4-Methylenedioxy- Ranitidine L- 
Ascorbic    acid    Ecgonine    hydrochloride    methamphetamine 
Salicylic acid D,L-Amphetamine Ecgonine methylester Nalidixic 
acid Secobarbital 
Apomorphine (-)-ψ-Ephedrine Nalorphine Serotonin 
Aspartame Erythromycin Naloxone (5-Hydroxytyramine) 
Atropine β-Estradiol Naltrexone  Sulfamethazine Benzilic acid 
Estrone-3-sulfate Naproxen Sulindac Benzoic acid Ethyl-p- 
minobenzoate Niacinamide Temazepam Benzoylecgonine 
Fenoprofen Nifedipine Tetracycline Benzphetamine Furosemide 
Norethindrone Tetrahydrocortisone, Bilirubin Gentisic acid D- 
Norpropoxyphene 3-Acetate (±) - Brompheniramine Hemoglobin 
Noscapine    etrahydrocortisone Caffeine Hydralazine D,L- 
Octopamine 3-(β-D glucuronide) Cannabidiol 
Hydrochlorothiazide Oxalic acid Tetrahydrozoline 
Chloralhydrate Hydrocortisone Oxazepam Thiamine 
Chloramphenicol O-Hydroxyhippuric    acid    Oxolinic    acid 
Thioridazine Chlordiazepoxide p-Hydroxy- Oxymetazoline D, L- 
Tyrosine Chlorothiazide methamphetamine Papaverine 
Tolbutamide  (±)   Chlorpheniramine 3-Hydroxytyramine 
Penicillin-G Triamterene Chlorpromazine Ibuprofen Pentazocine 
Trifluoperazine Chlorquine Imipramine Pentobarbital 
Trimethoprim Cholesterol Iproniazid Perphenazine Trimipramine 
Clomipramine (±) Isoproterenol Phencyclidine Tryptamine 
Clonidine Isoxsuprine Phenelzine D, L-Tryptophan Cocaine 
hydrochloride Ketamine Phenobarbital Tyramine Cortisone 
Ketoprofen Phentermine Uric acid (-) Cotinine Labetalol L- 
Phenylephrine Verapamil Zomepirac 
 

Nhà sản xuất  
Nhà phân phối: 
Công ty TNHH Vật Tư & Thiết Bị Y Tế Kim Hưng 
Add.86 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 
Tel: +84(4)3941 3887 
Fax: +84(4)3941 3887 
Email:  kimhung.sales@gmail.com 
Website:  www.kimhung.vn 
 

VPĐD : 191 A Huỳnh Văn Bánh – P12 – Q Phú Nhuận – HCM 
Tel :  +84(8)6292 6913 
Fax : +84(8)6292 6913 
Email : kimhung.sales@gmail.com 
Website : www.kimhung.vn  



 

  

 

 

 

 

 
 

MOP 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MOP 
Morphine Test Strip 

(Nước tiểu) 
 

Kit  thử phát  hiện  sử dụng  chất  gây  nghiện  Morphine, 
Opiates và Heroin trong nước tiểu. Là dụng cụ chỉ chuyên 
sử dụng cho việc xét nghiệm chẩn đoán. 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MOP là dụng cụ 
xét nghiệm  sắc ký miễn dịch định tính phát hiện  sự có mặt 
của Morphine trong nước tiểu với ngưỡng 300 ng/ml. Kit thử 
này sẽ phát hiện  được các hợp chất khác (xem thêm ở bảng 
dưới) 
Kỹ thuật này chỉ cung cấp kết quả phân tích ban đầu. Cần 
phải làm thêm các phương pháp  hóa học khác,  đặc hiệu 
hơn để khẳng định kết quả (phương pháp sắc ký khí / sắc 
ký khối phổ GC/MS). Nên xem xét lại lâm sàng và quyết 
định  chuyên  môn  đối với bất kỳ kết  quả nào  phát  hiện 
thuốc gây nghiện, đặc biệt khi kết quả xét nghiệm dương 
tính. 
TỔNG QUAN 
Các thuốc giảm đau gây nghiện gồm một nhóm lớn các chất 
kiểm soát đau bằng cách ức chế hệ thần kinh trung ương. Liều 
Morphine cao có thể tạo ra mức độ say thuốc và lệ thuộc 
thuốc cao hơn cho người sử dụng, dẫn đến tình trạng nghiện. 
Morphine được bài tiết ở dạng  không chuyển hoá và cũng là 
chất chuyển hóa chủ yếu của codeine và heroine. Morphine có 
thể được phát hiện trong nước tiểu vài ngày sau khi dùng liều 
thuốc gây nghiện. 
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MOP trong nước 
tiểu là kit thử phát hiện nhanh , không cần dùng thiết bị nào. 
Kit thử dùng kháng thể đơn dòng phát hiện một cách chọn lọc 
mức độ gia tăng MOP trong nước tiểu. Kit thử phát hiện sử 
dụng chất  gây  nghiện  MOP  trong nước  tiểu  cho  kết  quả 
dương tính khi nồng độ Morphine trong nước tiểu  đạt 300 
ng/ml. Ngưỡng dương tính này được tổ chức SAMHSA, USA 
đề nghị. 
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MOP trong nước 
tiểu là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa vào  nguyên lý của 
phản ứng cạnh tranh. Thuốc hiện diện trong mẫu  nước tiểu 
cạnh tranh với liên hợp thuốc ở những  vị trí gắn kết kháng 
thể. 
Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm lên trên dọc 
theo màng thấm kít thử nhờ mao dẫn. MOP, nếu có mặt trong 

nước tiểu với nồng độ thấp hơn 300 ng/ml, sẽ không thể bảo 
hòa các vị trí gắn kết của những phần tử phủ kháng thể trên 
kit thử. Những  phần tử này sẽ bị bắt giữ sau đó bởi liên hợp 
MOP bất động và hình thành vạch màu trên vùng kết quả. 
Vạch màu không được hình thành trên vùng kết quả nếu mức 
độ MOP trên 300 ng/ml vì nó bảo hòa được tất cả các vị trí 
gắn kết của kháng thể kháng MOP. 
Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một 
vạch màu luôn luôn xuất  hiện  tại vùng chứng (gọi là vạch 
chứng)  để chứng  tỏ rằng lượng mẫu đã đủ và lớp màng đã 
thấm tốt. 
THÀNH PHẦN CHÍNH: 
Kit thử chứa phần tử phủ cặp kháng thể kháng MOP đơn dòng 
chuột và liên hợp protein – MOP. Kháng thể dê được dùng 
trên vạch chứng. 
CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA 

• Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện là dụng cụ 
chỉ chuyên sử dụng cho việc xét nghiệm  chẩn đoán. 
Không sử dụng kit thử đã hết hạn sử dụng. 

• Kit thử phải được giữ trong túi hàn kín cho đến khi sử 
dụng. 

• Thận trọng với tất cả mẫu bệnh phẩm vì chúng có thể 
chứa tác nhân lây nhiễm. 

• Vút bỏ kit thử đã sử dụng nên tuân theo luật lệ  chính 
quyền địa phương 

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH 
Kit thử có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc làm lạnh (2 – 
30oC). Kit thử giữ được tính ổn định cho đến ngày hết hạn sử 
dụng in trên túi đựng sản phẩm. Kit thử phải được bảo quản 
trong túi hàn kín cho đến khi lấy ra sử dụng. Không  được 
làm đông băng sản phẩm. Không sử dụng kit thử quá hạn 
dùng. 
LẤY VÀ CHUẨN BỊ MẪU BỆNH PHẨM 
Kỹ thuật lấy mẫu nước tiểu: 
Mẫu nước tiểu phải được để trong lọ chứa khô và sạch. Có thể 
lấy nước tiểu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mẫu nước 
tiểu có cặn  cần phải  được quay ly tâm, lọc và để lắng,  lấy 
phần nước tiểu trong để xét nghiệm. 
Lưu trữ mẫu: 
Mẫu nước tiểu có thể lưu trữ ở 2 – 8oC trong 48 giờ trước khi 
xét nghiệm.  Nếu lưu trữ lâu hơn, mẫu nuớc tiểu có thể làm 
đông và lưu trữ ở nhiệt  độ dưới -20oC. Mẫu nước tiểu đông 
phải được làm tan ra và trộn đều trước khi xét nghiệm. 
VẬT TƯ 
Vật tư đi kèm: 

- Các kit thử 
- Hướng dẫn sử dụng. 

Vật tư không đi kèm nhưng cần có: 

- Dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm. 
- Thiết bị đo thời gian. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
Để kit thử,  mẫu  nước tiểu…ở nhiệt  độ phòng (15 – 30OC) 
trước khi làm xét nghiệm. 

1.    Lấy kit thử ra khỏi túi kín đựng sản phẩm  và sử 
dụng kit thử càng nhanh càng tốt. Để đạt kết quả tốt 
nhất, toàn bộ quá trình xét nghiệm phải  được hoàn 
thành trong vòng một giờ kể từ khi mở túi đựng sản 
phẩm. 

2.    Nhúng que thử theo chiều mũi tên hướng xuống mẫu 
nước tiểu,  ít nhất 10 – 15 giây. Không nhúng quá 
vạch MAX trên que thử (Xem hình minh họa). 

3.    Đặt que thử trên mặt phẳng nằm ngang, không thấm 
nước,  bắt  đầu  tính thời  gian và đợi vạch  đỏ xuất 
hiện.  Kết  quả nên đọc   trong vòng 5 – 10 phút. 
Không đọc kết quả sau 10 phút. 

 

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KẾT QUẢ (Xem hình minh họa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÂM TÍNH: Xuất hiện hai vạch đỏ rõ rệt: một ở vùng chứng 
gọi là vạch chứng (C), vạch kia ở vùng kết quả gọi là vạch kết 
quả (T). Kết quả âm tính nghĩa là nồng độ MOP dưới ngưỡng 
phát hiện (300 ng/ml) 
Lưu ý: Độ đậm màu của vạch kết quả (T) có thể sẽ khác nhau 
tùy theo nồng độ của MOP có trong mẫu bệnh phẩm.  Tuy 
nhiên, bất kỳ vạch mờ nào ở vùng kết quả cũng đều được coi 
là âm tính. 
DƯƠNG TÍNH: Chỉ xuất hiện một vạch chứng (C). Không 
thấy  xuất  hiện  vạch  kết quả (T) dù đậm hay mờ.  Kết  quả 
dương tính có nghĩa là nồng độ MOP vượt ngưỡng phát hiện 
(300 ng/ml) 
KẾT QUẢ KHÔNG  CÓ GIÁ TRỊ:  Không thấy xuất hiện 
vạch chứng (C.) Nguyên nhân thường gặp là do lượng mẫu 
bệnh phẩm không đủ hoặc thao tác xét nghiệm sai. Đọc lại 
hướng dẫn và làm lại xét nghiệm bằng kit thử mới khác. Nếu 
như, tình trạng vẫn như cũ, hãy liên lạc với đại lý phân phối 
để được giải đáp. 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
Kit thử  có chức  năng  tự kiểm  tra quy trình thao tác xét 
nghiệm. Sự xuất hiện vạch chứng (C) màu đỏ chứng tỏ lượng 
mẫu bệnh phẩm đủ và quy trình thao tác xét nghiệm đúng. 



 

  

 

 

Phương pháp GC/MS KQ 
tổng MOP 

test 
strip 

KQ + - 
+ 141 9 150 
- 0 150 150 

KQ tổng 141 159 300 

 

 

 

 

Các mẫu chuẩn để kiểm định chất lượng không được cấp kèm 
theo với kit thử này. Tuy nhiên, có thể tiến hành những kiểm 
định dương tính, âm tính tại các phòng thí nghiệm  đạt tiêu 
chuẩn để khẳng định quy trình thao tác xét nghiệm là đúng và 
thẩm tra các đặc tính của sản phẩm. 
HẠN CHẾ CỦA KIT THỬ 

1. Kit thử phát hiện  sử dụng chất  gây nghiện  MOP 
trong nước tiểu chỉ cho kết quả ban đầu. Cần làm 
thêm một phương pháp thứ hai để khẳng  định kết 
quả (GC/MS) 

2.    Lỗi kỹ thuật cũng như các chất gây nhiễu trong mẫu 
nước tiểu có thể dẫn đến kết quả sai. 

3.    Các chất có thể gây kết quả giả như thuốc tẩy và 
hoặc phèn chua. Nếu nghi ngờ có các chất này, cần 
làm lại xét nghiệm với mẫu nước tiểu khác. 

4.    Kết quả dương tính có nghĩa là có sự hiện diện của 
thuốc hoặc  chất  chuyển  hóa của nó nhưng  không 
cho biết sự sử dụng thường xuyên, mức độ say thuốc 
hoặc nồng độ thuốc trong nước tiểu. 

5.    Kết quả âm tính không nghĩa là không thể có thuốc 
trong nuớc  tiểu.  Kết  quả âm tính có thể gặp  khi 
thuốc hiện diện dưới ngưỡng phát hiện của xét 
nghiệm. 

6.    Kit thử không phân biệt được thuốc do chỉ định điều 
trị và sự lạm dụng thuốc. 

CÁC ĐẶC TÍNH 
Độ chính xác: 
Thực hiện so sánh cặp bằng cách sử dụng kit thử phát hiện sử 
dụng chất gây nghiện MOP trong nước tiểu với kit xét nghiệm 
MOP nhanh thương mại hàng đầu trên 300 mẫu bệnh phẩm 
lâm sàng. Có 10% mẫu được chọn hoặc  ở -25% hoặc +25% 
ngưỡng phát hiện 300ng/ml. Kết quả dương tính được khẳng 
định lại bằng phương pháp GC/MS. Kết quả được ghi nhận 
theo bảng sau: 

Phương pháp Kit thử MOP 
khác 

KQ 
tổng 

MOP 
test 
strip 

KQ + - 
+ 150 0 150 
- 0 150 150 

KQ tổng 150 150 300 
% tương hợp 100% 100% 100% 

Khi so sánh ở ngưỡng  300 ng/ml với phương pháp GC/MS, , 
kết quả được ghi nhận theo bảng sau: 

% tương hợp  100% 94% 97% 
 

Độ nhạy: 
Thực hiện thử nghiệm trên mẫu nước tiểu có MOP ở các nồng 
độ : 0 ng/ml, 150 ng/ml, 225 ng/ml, 300 ng/ml, 375 ng/ml và 
450 ng/ml. Kết quả cho thấy >99% độ chính xác ở 50% trên 
và 50% dưới ngưỡng. Dữ liệu được tổng hợp trong bảng sau: 

Nồng 
độ 

MOP 

% 
ngưỡng 

N Kết quả ghi nhận 
Âm Dương 

0 0 30 30 0 
150 -50% 30 30 0 
225 -25% 30 25 5 
300 Ngưỡng 30 17 13 
375 +25% 30 1 29 
450 +50% 30 0 30 

 

Độ đặc hiệu 
Các hợp chất sau đây sẽ cho kết quả dương tính với kit thử 
phát hiện  sử dụng chất gây nghiện  MOP trong nước  tiểu  ở 
phút thứ 5: 
 

 
 

Sự chính xác 
Thực hiện một nghiên cứu chéo ở 3 phòng khám bằng cách sử 
dụng 3 lô khác nhau. Các mẫu được mã hóa ở mỗi vị trí tùy 
theo phương pháp GC/MS, không có MOP, 25% MOP trên và 
dưới ngưỡng,  50% MOP trên và dưới ngưỡng. Bảng kết quả 
được ghi nhận dưới đây: 
 

 
 

Ảnh hưởng của tỷ trọng nước tiểu 
15 mẫu nước tiểu có tỷ trọng từ 1.001 đến 1.032 được thực 
hiện đo MOP  với nồng độ biết trước 150 ng/ml và 450 ng/ml. 
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện được sử dụng 2 lần 
trên các mẫu nước tiểu tương ứng. Kết quả cho thấy sự thay 
đổi tỷ trọng không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 
Ảnh hưởng của độ pH 
Thực hiện kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện trên mẫu 
nước tiểu có độ pH từ 5 đến 9 và có nồng MOP biết trước 150 

ng/ml và 450 ng/ml, xét nghiệm  lặp lại 2 lần. Kết quả cho 
thấy sự thay đổi pH không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 
Phản ứng chéo: 
Thực hiện một nghiên cứu xác định phản ứng chéo của kit thử 
với các hợp chất trong mẫu nước tiểu dương tính và âm tính 
với MOP. Các hợp chất ở nồng độ 100 µ g/ml dưới đây không 
cho phản ứng chéo khi sử dụng kit thử 
 

 
 

Nhà sản xuất  
Nhà phân phối: 
Công ty TNHH Vật Tư & Thiết Bị Y Tế Kim Hưng 
Add.86 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 
Tel: +84(4)3941 3887 
Fax: +84(4)3941 3887 
Email:  kimhung.sales@gmail.com 
Website:  www.kimhung.vn 
 

VPĐD : 191 A Huỳnh Văn Bánh – P12 – Q Phú Nhuận – HCM 
Tel :  +84(8)6292 6913 
Fax : +84(8)6292 6913 
Email : kimhung.sales@gmail.com 
Website : www.kimhung.vn  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Multi – Drug 
 

Xét nghiệm nhanh để chẩn đoán nhiều loại thuốc và chuyển hóa của thuốc trong nước 

tiểu: Amphetamine, Barbiturates, Benzodiapines, Cocaine, Marijuana, Methanone, 

Methamphetamine, Methylenedioxymethamphetamine, Morphine 300, Opiates 2000, 

Phencyclidine và Tricyclic Antidepressants. 

1.  Mục đích sử dụng: 

Multi-Drug One step screen test panel / nước tiểu sử dụng kỹ thuật miễn dịch  sắc ký 

dòng bên để phát hiện các thuốc sau mà không cần dụng cụ nào. 
 

Xét nghiệm Chất xác định Ngưỡng 

Amphetamine (AMP) D-Amphetamine 1000ng/ml 

Barbiturates (BAR) Secobarbital 300ng/ml 

Benzodiazepines (BZO) Oxazepam 300ng/ml 

Cocaine (COC) Benzoylecgonine 300ng/ml 

Marijuana (THC) 11-nor-∆9-THC-9COOH 50ng/ml 

Methadone (MTD) Methadone 300ng/ml 

Methamphetamine (MET) D-Methamphetamine 1000ng/ml 

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) D,L Methylenedioxymethamphetamine 500ng/ml 

Morphine (MOP 300) Morphine 300ng/ml 

Opiates (OPI 200) Morphine 2000ng/ml 

Phencyclidine (PCP) Phencyclidine 25ng/ml 

Tricyclic Antidepressants (TCA) Nortriptypline 1000ng/ml 

 

 

2.  Nguyên lý: 
 

Multi-Drug One step screen test panel / nước tiểu sử dụng kỹ thuật miễn dịch  cạnh 

tranh . Thuốc hiện diện trong nước tiểu sẽ cạnh tranh với liên hợp thuốc tương ứng ở vị 

trí gắn kết kháng thể đặc hiệu của nó. Nếu thuốc có nồng độ dưới ngưỡng sẽ không 

trung hoà được vị trí gắn kết của phần tử có phủ kháng thể đặc hiệu. Phần tử phủ kháng 

thể sẽ bị bắt giữ bởi liên hợp thuốc bất động và một vạch màu sẽ hiển thị ở vùng xét 

nghiệm đặc hiệu cho thuốc. Vạch màu sẽ không hình thành ở vùng xét nghiệm nếu nồng 



 

  

 

 

 

 

độ thuốc trên ngưỡng vì nó  trung hoà ở tất cả các vị trí gắn kết của phần tử phủ kháng 

thể đặc hiệu. 

Mẫu nước tiểu dương tính với thuốc sẽ không có vạch màu ở vùng xét nghiệm theo 

nguyên tắc cạnh tranh, trong khi đó mẫu nước tiểu âm tính với thuốc hoặc nồng độ thuốc 

dưới ngưỡng sẽ hình thành vạch màu ở vùng xét nghiệm. 

3.  Bảo quản: 
 

Kit thử phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng (2-300C). Kit thử ổn định trong hạn sử 

dụng in trên bao bì và phải được sử dụng ngay sau khi mở bao. KHÔNG LÀM ĐÔNG và 

không sử dụng kit thử quá hạn. 

4.  Lấy mẫu: 
 

Lấy nước tiểu bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chứa trong ống nghiệm sạch và khô. 

Nếu nước tiểu có chất kết tủa nên ly tâm, lọc hoặc để yên một thời gian để lọc nước tiểu 

sạch, không cặn lắng. 

5.  Cách thực hiện: 
 

• Để kit thử, mẫu nước tiểu về nhiệt độ phòng trước khi xét nghiệm. 
 

• Lấy kít thử ra khỏi bao, sử dụng ngay, càng sớm càng tốt. 
 

• Mở nắp ở đầu kit thử, nhúng kit vào mẫu nước tiểu thẳng đứng, theo chiều 

mũi tên hướng xuống, ít nhất 10-15 giây. Nhúng kit đến vạch ngang, không 

vượt quá mũi tên. 

• Đặt kit trên mặt phẳng nằm ngang, khô ráo, chờ đọc kết quả trong 5 phút. 
 

Không đọc kết quả sau 10 phút. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Kit thử phát hiện sử dụng Marijuana 
Marijuana Test Strip 

(Nước tiểu) 
 

Kit thử phát  hiện chất chuyển hóa Marijuana trong nước 
tiểu. Là dụng cụ chỉ chuyên sử dụng cho việc xét nghiệm 
chẩn đoán. 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
Kit thử phát hiện sử dụng THC là dụng cụ xét nghiệm sắc ký 
miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của 11-nor-∆-THC-9 
COOH (chuyển hóa của THC) trong nước tiểu với ngưỡng 50 
ng/ml. 
Kỹ thuật này chỉ cung cấp kết quả phân tích ban đầu. Cần 
phải làm thêm các phương pháp  hóa học khác,  đặc hiệu 
hơn để khẳng định kết quả (phương pháp sắc ký khí / sắc 
ký khối phổ GC/MS). Nên xem xét lại lâm sàng và quyết 
định  chuyên  môn  đối với bất kỳ kết  quả nào  phát  hiện 
thuốc gây nghiện, đặc biệt khi kết quả xét nghiệm dương 
tính. 
TỔNG QUAN 
THC (∆9-tetrahydrocannabinol) là thành phần hoạt động chủ 
yếu của cannabinolds (Marijuana). Khi hút hoặc uống, thuốc 
tạo ra hiệu ứng hưng phấn.  Người dùng giảm trí nhớ trong 
một thời gian ngắn và chậm tiếp thu. Họ cũng có thể trãi qua 
tình trạng hỗn loạn và lo lắng thoáng qua. Sử dụng liều cao và 
lâu dài có thể gây rối loạn hành vi. Đỉnh hiệu ứng khi hút 
Marijuana xảy ra khoảng 20 – 30 phút và kéo dài 90 – 120 
phút sau 1 liều hút. Mức độ gia tăng các chất chuyển  hóa 
trong nước tiểu được phát hiện trong vài giờ khi hút và tồn tại 
khoảng 3 – 10 ngày sau. Chất chuyển hóa chính trong nước 
tiểu là 11-nor-∆9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (∆9- 
THC-COOH) 
Kit thử phát hiện sử dụng THC trong nước tiểu là kit thử phát 
hiện nhanh , không cần dùng thiết bị nào. Kit thử dùng kháng 
thể đơn dòng phát hiện một cách chọn lọc mức độ gia tăng 
Marijuana trong nước tiểu.  Kit thử phát hiện  sử dụng THC 
trong  nước  tiểu   cho  kết   quả  dương  tính  khi  nồng  độ 
Marijuana trong nước tiểu đạt trên 50 ng/ml. Ngưỡng dương 
tính này được tổ chức SAMHSA, USA đề nghị. 
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
Kit thử phát hiện sử dụng THC trong nước tiểu là xét nghiệm 
sắc ký miễn dịch dựa vào nguyên lý của phản ứng cạnh tranh. 

Thuốc hiện diện trong mẫu nước tiểu cạnh tranh với liên hợp 
thuốc ở những  vị trí gắn kết kháng thể. 
Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm lên trên dọc 
theo màng thấm kít thử nhờ mao dẫn. Marijuana, nếu có mặt 
trong nước tiểu với nồng độ thấp hơn 50 ng/ml, sẽ không thể 
bảo hòa các vị trí gắn kết của những  phần tử phủ kháng thể 
trên kit thử. Những  phần tử này sẽ bị bắt giữ sau đó bởi liên 
hợp Marijuana bất động và hình thành vạch màu trên vùng kết 
quả. Vạch màu không được hình thành trên vùng kết quả nếu 
mức độ Marijuana trên 50 ng/ml vì nó bảo hòa được tất cả các 
vị trí gắn kết của kháng thể kháng MOP. 
Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một 
vạch màu luôn luôn xuất  hiện  tại vùng chứng (gọi là vạch 
chứng)  để chứng  tỏ rằng lượng mẫu đã đủ và lớp màng đã 
thấm tốt. 
THÀNH PHẦN CHÍNH: 
Kit thử chứa phần tử phủ cặp kháng thể kháng Marijuana đơn 
dòng chuột và liên hợp protein – Marijuana. Kháng thể dê 
được dùng trên vạch chứng. 
CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA 

• Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện là dụng cụ 
chỉ chuyên sử dụng cho việc xét nghiệm  chẩn đoán. 
Không sử dụng kit thử đã hết hạn sử dụng. 

• Kit thử phải được giữ trong túi hàn kín cho đến khi sử 
dụng. 

• Thận trọng với tất cả mẫu bệnh phẩm vì chúng có thể 
chứa tác nhân lây nhiễm. 

• Vút bỏ kit thử đã sử dụng nên tuân theo luật lệ  chính 
quyền địa phương 

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH 
Kit thử có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc làm lạnh (2 – 
30oC). Kit thử giữ được tính ổn định cho đến ngày hết hạn sử 
dụng in trên túi đựng sản phẩm. Kit thử phải được bảo quản 
trong túi hàn kín cho đến khi lấy ra sử dụng. Không  được 
làm đông băng sản phẩm. Không sử dụng kit thử quá hạn 
dùng. 
LẤY VÀ CHUẨN BỊ MẪU BỆNH PHẨM 
Kỹ thuật lấy mẫu nước tiểu: 
Mẫu nước tiểu phải được để trong lọ chứa khô và sạch. Có thể 
lấy nước tiểu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mẫu nước 
tiểu có cặn  cần phải  được quay ly tâm, lọc và để lắng,  lấy 
phần nước tiểu trong để xét nghiệm. 
Lưu trữ mẫu: 
Mẫu nước tiểu có thể lưu trữ ở 2 – 8oC trong 48 giờ trước khi 
xét nghiệm.  Nếu lưu trữ lâu hơn, mẫu nuớc tiểu có thể làm 
đông và lưu trữ ở nhiệt  độ dưới -20oC. Mẫu nước tiểu đông 
phải được làm tan ra và trộn đều trước khi xét nghiệm. 
VẬT TƯ 

Vật tư đi kèm: 
- Các kit thử 
- Hướng dẫn sử dụng. 

Vật tư không đi kèm nhưng cần có: 
- Dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm. 
- Thiết bị đo thời gian. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
Để kit thử,  mẫu  nước tiểu…ở nhiệt  độ phòng (15 – 30OC) 
trước khi làm xét nghiệm. 

1. Lấy kit thử ra khỏi túi kín đựng sản phẩm  và sử 
dụng kit thử càng nhanh càng tốt. Để đạt kết quả tốt 
nhất, toàn bộ quá trình xét nghiệm phải  được hoàn 
thành trong vòng một giờ kể từ khi mở túi đựng sản 
phẩm. 

2.    Nhúng que thử theo chiều mũi tên hướng xuống mẫu 
nước tiểu,  ít nhất 10 – 15 giây. Không nhúng quá 
vạch MAX trên que thử (Xem hình minh họa). 

3. Đặt que thử trên mặt phẳng nằm ngang, không thấm 
nước,  bắt  đầu  tính thời  gian và đợi vạch  đỏ xuất 
hiện.  Kết  quả nên đọc   trong vòng 5 – 10 phút. 
Không đọc kết quả sau 10 phút. 

 

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KẾT QUẢ (Xem hình minh họa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÂM TÍNH: Xuất hiện hai vạch đỏ rõ rệt: một ở vùng chứng 
gọi là vạch chứng (C), vạch kia ở vùng kết quả gọi là vạch kết 
quả (T). Kết quả âm tính nghĩa là nồng độ Marijuana dưới 
ngưỡng phát hiện (50 ng/ml) 
Lưu ý: Độ đậm màu của vạch kết quả (T) có thể sẽ khác nhau 
tùy theo nồng độ của Marijuana có trong mẫu bệnh phẩm. 
Tuy nhiên, bất kỳ vạch mờ nào ở vùng kết quả cũng đều được 
coi là âm tính. 
DƯƠNG TÍNH: Chỉ xuất hiện một vạch chứng (C). Không 
thấy  xuất  hiện  vạch  kết quả (T) dù đậm hay mờ.  Kết  quả 
dương tính có nghĩa là nồng độ Marijuana vượt ngưỡng phát 
hiện (50 ng/ml) 
KẾT QUẢ KHÔNG  CÓ GIÁ TRỊ:  Không thấy xuất hiện 
vạch chứng (C.) Nguyên nhân thường gặp là do lượng mẫu 
bệnh phẩm không đủ hoặc thao tác xét nghiệm sai. Đọc lại 
hướng dẫn và làm lại xét nghiệm bằng kit thử mới khác. Nếu 
như, tình trạng vẫn như cũ, hãy liên lạc với đại lý phân phối 
để được giải đáp. 



 

  

 

 

Phương pháp Kit thử THC khác KQ 
tổng THC 

test 
strip 

KQ + - 
+ 140 0 140 
- 3 157 160 

KQ tổng 143 157 300 
% tương hợp 98% 100% 99% 

 

Phương pháp Kit thử THC khác KQ 
tổng THC 

test 
strip 

KQ + - 
+ 118 22 140 
- 4 156 160 

 

 

 

 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
Kit thử  có  chức  năng  tự kiểm  tra quy trình thao tác  xét 
nghiệm. Sự xuất hiện vạch chứng (C) màu đỏ chứng tỏ lượng 
mẫu bệnh phẩm đủ và quy trình thao tác xét nghiệm đúng. 
Các mẫu chuẩn để kiểm định chất lượng không được cấp kèm 
theo với kit thử này. Tuy nhiên, có thể tiến hành những kiểm 
định dương tính, âm tính tại các phòng thí nghiệm  đạt tiêu 
chuẩn để khẳng định quy trình thao tác xét nghiệm là đúng và 
thẩm tra các đặc tính của sản phẩm. 
HẠN CHẾ CỦA KIT THỬ 

1. Kit thử phát hiện sử dụng THC trong nước tiểu chỉ 
cho kết  quả ban đầu. Cần  làm thêm một phương 
pháp thứ hai để khẳng định kết quả (GC/MS) 

2. Lỗi kỹ thuật cũng như các chất gây nhiễu trong mẫu 
nước tiểu có thể dẫn đến kết quả sai. 

3.    Các chất có thể gây kết quả giả như thuốc tẩy và 
hoặc phèn chua. Nếu nghi ngờ có các chất này, cần 
làm lại xét nghiệm với mẫu nước tiểu khác. 

4.    Kết quả dương tính có nghĩa là có sự hiện diện của 
thuốc hoặc  chất  chuyển  hóa của nó nhưng  không 
cho biết sự sử dụng thường xuyên, mức độ say thuốc 
hoặc nồng độ thuốc trong nước tiểu. 

5.    Kết quả âm tính không nghĩa là không thể có thuốc 
trong nuớc  tiểu.  Kết  quả âm tính có thể gặp  khi 
thuốc hiện  diện  dưới  ngưỡng  phát  hiện  của  xét 
nghiệm. 

6.    Kit thử không phân biệt được thuốc do chỉ định điều 
trị và sự lạm dụng thuốc. 

CÁC ĐẶC TÍNH 
Độ chính xác: 
Thực hiện 3 cách so sánh cặp bằng cách sử dụng kit thử phát 
hiện sử dụng THC trong nước tiểu với kit xét nghiệm THC 
nhanh thương mại hàng đầu. Thử nghiệm được thực hiện trên 
những  mẫu  lấy trước từ các chất có trong bảng thử nghiệm 
thuốc. Kết quả dương tính được khẳng  định lại bằng phương 
pháp GC/MS. Kết quả được ghi nhận theo bảng sau: 

 

 

 

 

 

 
Khi so sánh ở ngưỡng  50 ng/ml với phương pháp GC/MS, kết 
quả được ghi nhận theo bảng sau: 

 

KQ tổng 122 178 300 
% tương hợp 97% 88% 92% 

Khi so sánh ở ngưỡng  25 ng/ml với phương pháp GC/MS, kết 
quả được ghi nhận theo bảng sau: 

Phương pháp Kit thử THC khác KQ 
tổng THC 

test 
strip 

KQ + - 
+ 135 5 140 
- 6 154 160 

KQ tổng 141 159 300 
% tương hợp 96% 97% 96% 

 

Độ nhạy: 
Thực hiện thử nghiệm trên mẫu nước tiểu có THCở các nồng 
độ : 75 ng/ml, 62.5 ng/ml, 50 ng/ml, 37.5 ng/ml, 25 ng/ml và 
0 ng/ml. Kết quả cho thấy 100% độ chính xác ở 50% trên và 
50% dưới ngưỡng. Dữ liệu được tổng hợp trong bảng sau: 

Nồng 
độ 

THC 

% 
ngưỡng 

N Kết quả ghi nhận 
Âm Dương 

0 0 30 30 0 
25 -50% 30 30 0 

37.5 -25% 30 12 18 
50 Ngưỡng 30 1 29 

62.5 +25% 30 1 29 
75 +50% 30 0 30 

 

Độ đặc hiệu 
Các hợp chất sau đây sẽ cho kết quả dương tính với kit thử 
phát hiện  sử dụng chất gây nghiện  THC trong nước  tiểu  ở 
phút thứ 5: 
Hợp chất                                                                  Nồng          độ 
(ng/ml) 
Canabinol                                                20,000 
11-Nor-∆8-THC-9 COOH                       30 
11-Nor-∆9-THC-9 COOH                       50 
∆8-THC                                                    15,000 
∆9-THC                                                    15,000 
Sự chính xác 
Thực hiện một nghiên cứu chéo ở 3 phòng khám bằng cách sử 
dụng 3 lô khác nhau. Các mẫu được mã hóa ở mỗi vị trí tùy 
theo phương pháp GC/MS, không có THC, 25% THC trên và 
dưới ngưỡng,  50% THC trên và dưới ngưỡng.  Đối với mẫu 
dưới 25% nồng độ ngưỡng, sự tương hợp giữa 3 phòng khám 
là 98%. Đối với mẫu từ -25% đến 25% ngưỡng, sự tương hợp 
giữa 3 phòng khám là 83%. Đối với mẫu trên 25% ngưỡng, sự 
tương hợp giữa 3 phòng khám là 94%. Tổng cộng các kết quả, 
độ tương hợp là 91% 
Phản ứng chéo: 

Thực hiện một nghiên cứu xác định phản ứng chéo của kit thử 
với các hợp chất trong mẫu nước tiểu dương tính và âm tính 
với THC. Các hợp chất ở nồng độ 100 µ g/ml dưới đây không 
cho phản ứng chéo khi sử dụng kit thử 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhà sản xuất 
Nhà phân phối: 
Công ty TNHH Vật Tư & Thiết Bị Y Tế Kim Hưng 
Add.86 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 
Tel: +84(4)3941 3887 
Fax: +84(4)3941 3887 
Email:  kimhung.sales@gmail.com 
Website:  www.kimhung.vn 
 

VPĐD : 191 A Huỳnh Văn Bánh – P12 – Q Phú Nhuận – HCM 
Tel :  +84(8)6292 6913 
Fax : +84(8)6292 6913 
Email : kimhung.sales@gmail.com 
Website : www.kimhung.vn  
 


