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 در ادرار آمفتامین و مت آمفتامین.اکستازی تست تشخیص سریع 

با استفاده از ادرار مورد  ، آمفتامین و مت آمفتامیناکستازیاین تست جهت تشخیص  :معرفی

این . می باشد Amp/mAmp/MDMA:500 ng/ml حساسیت این تست. استفاده قرار می گیرد

 .مایدتست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می ن

 :روش انجام تست

ارتفاع ادرار در لیوان باید در . یک بار مصرف بریزید تمیز مقداری ادرار در یک لیوان .5

 .حدود یک سانتی متر باشد

را که با عالمت فلش مشخص  تستقسمتی از . تست را از بسته بندی خارج نمایید .2

ادرار نباید از خط . در ظرف ادرار فرو کنید (کمترازیک سانت انتهای تست) گردیده است

 .زیر فلش باالتر رود

با توجه به حساسیت این تست و اما .شد دقیقه جواب مشخص خواهد یک از کمتر در .0

دلیل ه ب ) .بخوانید جواب رادقیقه  2مدت همچنین روش و اساس آزمایش حتماً بعد از 

 در نظر وردم مواد مقدار که نمونه هایی در ،کامل واکنش ایجاد کافی برای زمانبه  نیاز

 .دقیقه رعایت شود 2-1 زمان خوانش جواب، باشد می Cut Off محدوده در ها آن

 (ندارد دقیقه ارزش تفسیر دهجواب پس ازگذشت 

 .بالشتک داخل بسته بندی رطوبت گیر است و کاربردی در انجام تست ندارد .1

 :تفسیر نتایج

 .ظاهر شدن یک خط به رنگ بنفش در باال نشانه مثبت بودن تست است .5

 .ظاهر شدن دو خط به رنگ بنفش نشانه منفی بودن تست است .2

ظاهر شدن یک خط به رنگ بنفش در باال و یک خط کمرنگ در پایین نشانه آن است  .0

حد موجود بوده ولی میزان آن از  ینممت آمفتا یا آمفتامین و -که در ادرار مورفین

Cut off که توسط قانون گذار تعیین گردیده کمتر است. 

عدم ظاهر شدن خطوط یا تنها یک خط در پایین نشانه اشکال در روش انجام تست  .1

 .است و باید تست تکرار شود

و یا با سایر روش ها  TLCاین تست در هر صورت جنبه غربالگری داشته و باید توسط  .1

 .کنترل گردد

 


