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Utvarderingav snabbtester fiir narkotikatestning
Utredning 01092003

U ppd rag;
Att t i l lsammans med WESTLIA utvardera snabbtest.r for narkotikatestninq i urin inldr
upphandlrng

Kaavi
Snabbtest med grensvarde som 6verensstemmer med de scm anvends av Laboratoriet
for Klinisk Kemi Uddevalla Sjukhus vid screent.st av narkotika Snabbtesterna oor na
en m6los5kerhet av +, 25 % av gransvardet I upphandlingen ingar dven positlv,t och
negativt konlrollmaterial som skall ha en koncentfation av +- 25 % av gransvdrd:t for
lesten Kontrollmaterialet kan upphandlas av annan leverantdr dn testmaterialet.

Droo Grensvdrde ua/L

Amfetamin
[4etamfetamin

300
300 (500)

Opiaier 300
Cannabismetaboliter 50
Beizodiazepiner 200
Kokainmetaboliter 300

Fdljande produkter har testats;

Teststicka
1. Multitest-s
2. Accustrip
3. Accustrip
4. lnstacheck
5.
6.
7. Microscreen
8. Nano Seula

lnnehell
Aml,Bz,THC,Mor.Coc.Ext
THC, BZ
Amf,Bz,THC,Mor,Coc
THC,Mor,Met,Coc,Amp,Bz
Mamf
Amf,Coc,Mor,Thc,Bz
Thc,Coc.Mamf,Amf,Mo
Amf,Coc,Mamf ,Mo,Thc.Bz

Leverantor
HL Scandinavia
HL Scandinavia
HL Scandinavia
Colibri Medica!
Medib
Medib
Microgenic
Ferle

Resultat;

Varje test har testats med avseende pe detektioosnive. Den drog som respektive test ar
kalibreraC mot har anvants i olika koncentrationer for att ugotAcka vid vilken
(,fi i lkoncentra!ion testen ger ett positivt fynd. Resultatet har angivits i % av angivet
grinsverde. Varje test har utf6rts itr iplikat.
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Eftersom substanser I grupperna b-'nzodiszepinea och metamfetamin er extra sv,lra att
upota.ka och ddr USA'li l lve.kad3 produktef ofta anvlnde. andra kalibratorer ar dei
intressant atl testa korsreaktivitet fo. nagra hos oss vanliga slrbstanser

Fdr testen Metamfetamin har korsreaktivitet testats fdr MDMA och MDA
For testen Benzodiazepiner har korsreaKivitet testats fdr 7-Aminoflunitrazepam

Tabellen anger den koncentration som behovs av drogen (ug/L) 16r att elhella ett
oositivt resullat

Resultaten ligger som underlag tillsammans med pris och fdrpackningsstorlekar vid den
slutgiltiga upphandlingsfdrhandlingen som genomfdrs av WESTMA
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