
MDMA 

 Tên đầy đủ: 3,4-methylendioxymethamphetamine 
 Tên đường phố: Adam, viên lắc,  E, Ecstasy, M & M, XTC,"Fing Tao" 

v.v… 
 Ma túy của câu lạc bộ hay của "tiệc nhạc rave" 
 Phân loại dược lý: là hợp chất phenyl-ethylamine có cấu trúc liên quan với 

amphetamine tác dụng kích thích thần kinh trung ương và gây ảo giác 
 Phân loại pháp lý: ma túy nguy hiểm 

Độc tính và tác hại 

I. Cấp tính: 
- Thần kinh trung ương: bồn chồn, chóng mặt, run, nhậy cảm, nói nhiều, 
căng thẳng, khó chịu, mệt mỏi, mất ngủ, sốt, trạng thái khoái cảm (đôi 
khi), mệt mỏi và trầm cảm sau kích thích 
- Hiệu ứng gây loạn thần: ảo giác hoang tưởng paranoid, xu hướng hoảng 
loạn, tự tử hay giết người, gây hấn, những thay đổi về ham muốn tình 
dục, lo lắng, mê sảng 
- Tác dụng tim mạch: xanh xao, đỏ bừng mặt, hồi hộp trống ngực, loạn 
nhịp tim, đau thắt ngực, tăng huyết áp, trụy mạch. 
- Khô miệng, có vị kim loại, chán ăn, buồn nôn và nôn, tiêu chảy, đau 
bụng. 
- Ngộ độc chết người → co giật, tình trạng hôn mê, xuất huyết não, trụy 
tim mạch 

II.       Tác dụng lâu dài 
• Giảm cân, phản ứng loạn thần với ảo giác sinh động và hoang tưởng paranoid, 
kích hoạt khởi phát bệnh tâm thần phân liệt 
• Phục hồi thường nhanh chóng sau khi ngưng sử dụng. 

Kit thử chẩn đoán nhanh MDMA (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký 

miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của MDMA trong mẫu nước tiểu của con 

người tại nồng độ giới hạn 1.000 ng/mL 

QUY CÁCH SẢN PHẨM: 

- Que thử được đóng gói riêng 

- Cốc đựng nước tiểu 

 



CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA 

- Chỉ dùng cho xét nghiệm chuẩn đoán 

- Không sử dụng khi đã hết hạn hoặc bao bì bị rách, không tái sử dụng 

- Kit thử này có chứa các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Kiến thức đã 

được xác nhận về vấn đề nguồn gốc hay vệ sinh của các loài động vật này 

không hoàn toàn đảm bảo là không có tác nhân truyền bệnh. Do vậy, nên có 

những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm (ví dụ: không ăn hay hít vào,…) 

- Tránh lây nhiễm chéo từ mẫu phẩm bằng cách sử dụng dụng cụ đựng mới 

cho mỗi mẫu phẩm. 

- Đọc kỹ quy trình xét nghiệm trước khi tiến hành 

- Không ăn, uống hay hút thuốc trong khu vực làm xét nghiệm. Thận trọng 

với tất cả các mẫu phẩm vì chúng có chứa tác nhân lây nhiễm. Tuân thủ mọi 

lời cảnh báo để tránh các rủi ro nhiễm trùng trong suốt quá trình xét nghiệm 

và tuân thủ các quy định về tiêu hủy mẫu phẩm. Mặc đồ bảo hộ y tế như áo 

choàng, găng tay sử dụng một lần, bảo vệ mắt trong quá trình xét nghiệm. 

- Độ ẩm và nhiệt độ không đảm bảo có thể ảnh hưởng không tốt đến kết quả 

xét nghiệm. 

- Các dụng cụ xét nghiệm đã sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định. 

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH 

- Bảo quản kit thử ở nhiệt độ 2-30oC cho đến ngày hết hạn sử dụng in trên bao 

bì. 

- Kit thử phải được bảo quản trong túi đóng kín cho đến khi lấy ra sử dụng. 

- Không được làm đông băng sản phẩm. 

- Tránh làm bẩn các thành phần của kit thử. Không sử dụng sản phẩm nếu bị 

bẩn hoặc kết tủa. Ô nhiễm sinh học từ các thiết bị chế tạo, dụng cụ đựng 

mẫu phẩm hay thuốc thử có thể dẫn đến kết quả xét nghiệm sai lệch. 

 


