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Тільки для діагностики in vitro 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на виявлення К2 - це швидкий імунохроматографічний тест для діагностики in vitro. 
Розроблений для якісного визначення головних метаболітів синтетичної марихуани JWH-18 та JWH-73 в 
зразках сечі людини при пороговій концентрації 50 нг/мл. Даний тест не призначений для самоконтролю, 
тестування повинно проводитись тільки медичними працівниками.   
 Цей тест надає лише попередній аналітичний результат. Більш специфічний альтернативний хімічний метод 
повинен бути проведений для отримання заключного результату. Управління служби лікування наркотичної 
залежності і психічних розладів (SAMHSA) визначила метод газової хроматографії / мас-спектроскопії 
(ГХ/МС) переважним підтверджуючим методом. Необхідно враховувати клінічний стан пацієнта при 
отриманні будь-якого результату тесту на зловживання наркотиками, особливо при отриманні попереднього 
позитивного результату. 
 

КОРОТКИЙ ОПИС І ПОЯСНЕННЯ 
Синтетична марихуана - це психоактивний трав'яний та хімічний продукт, який при споживанні імітує ефект 
коноплі. Найбільш відомий під назвами К2 та Спайс, обидві з яких стали узагальненими назвами для 
позначення будь-яких синтетичних препаратів коноплі. Дослідження показали, що інтоксикація синтетичними 
канабіноїдами асоціюється з гострим психозом, погіршенням раніше стабільних психотичних розладів, а 
також може призвести до виникнення хронічного (довгострокового) психотичного розладу серед уразливих 
осіб, які мають психічні захворювання у сімейній історії. Використовується велика кількість різноманітних 
синтетичних канабіноїдів, серед яких є канабіциклогексанол, JWH-018, JWH-073, та HU-210. Рішенням від 1 
березня 2011 року, п'ять канабіноїдів: JWH-018, JWH-073, CP-47, JWH-200 і канабіциклогексанол, є 
незаконними в США, тому що ці речовини можуть бути надзвичайно шкідливими і, отже, являють собою 
безпосередню загрозу для громадської безпеки. 
 

ПРИНЦИП 
Швидкий тест на виявлення К2 засновується на принципі специфічної імунохімічної реакції між антитілами та 
антигенами для аналізу певних сполук у зразку сечі людини. Аналіз базується на принципі конкуруючого 
зв'язування антитіл між кон'югатом наркотичної речовини і вільної наркотичної речовини, що може бути 
наявна в зразку сечі, що тестується. Коли наркотична речовина наявна у зразку сечі, вона конкурує з 
кон’югатом за обмежену кількість кон’югат-забарвлених антитіл. Коли кількість наркотичної речовини 
дорівнює або більше порогового значення, зв'язування кон'югату наркотичної речовини з антитілом не 
відбудеться. Таким чином, позитивний зразок сечі не покаже забарвленої смуги в тестовій зоні смужки, що 
свідчитиме про позитивний результат, в той час як наявність забарвленої смуги свідчить про негативний 
результат.  
Контрольна смуга, що наявна у вікні результатів тесту, виконує функцію процедурного контролю. Ця 
забарвлена смуга завжди з’являється в контрольній зоні, якщо тест зберігався у справному стані та 
тестування було проведено належним чином.  
 

НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 
1. Інструкція з використання. 
2. Швидкий тест на виявлення К2. Кількість кожного покритого антигену та /або антитіла на смужці менше ніж 1.0 мг 

кон’югату антигена та менш ніж 1.0 мг козячих анти-кролячих антитіл IgG. 
Тестова зона: містить кон’югат антигену білка К2. 
Контрольна зона: містить козячі анти-кролячі IgG антитіла.  
Подушка кон'югату: містить мишачі моноклональні антитіла анти-К2. 
 

НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 
1. Контейнер для забору сечі. 
2. Таймер або годинник. 
 

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Тест слід зберігати при температурі від 4 до 30 °С, його слід використати до закінчення терміну 
придатності, зазначеного на упаковці. Виріб є чутливим до вологості, тому необхідно проводити тестування 
негайно після відкриття. У разі пошкодження цілісності упаковки виріб слід утилізувати.  
 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Тільки для діагностики in vitro та експертної оцінки. 
2. Не використовувати тест після закінчення терміну придатності. 
3. Усі зразки слід вважати потенційно інфекційними. 
4. Виріб чутливий до вологості, не відкривайте запаяний пакет до того, як все буде готово для проведення 
аналізу  

5. Використовуйте новий контейнер для сечі для кожного зразка, щоб уникнути перехресної контамінації.  
 

ЗАБІР ЗРАЗКА ТА ПІДГОТОВКА 
Для кожного тестування необхідно близько 120-150 мкл зразка. Свіжий зразок сечі не потребує спеціальної або 
попередньої обробки. Свіжий зразок сечі слід зібрати в чистий, сухий, пластиковий або скляний контейнер. Якщо 
тестування не проводиться одразу після забору зразка, зразок сечі можна зберігати при температурі від 2-8°C або 
заморозити на термін до 7 днів. Перед початком тестування зразки слід довести до кімнатної 
температури. Зразки сечі, що мають велику кількість осаду або помутніння, необхідно відцентрифугувати або 
дати відстоятися перед тестуванням. Уникайте контакту зі шкірою, вдягаючи рукавички та відповідний 
лабораторний спецодяг. 
 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
Згідно із належною лабораторною практикою, рекомендується щоденно використовувати контрольні матеріали для 
валідації надійності виробу. Контрольні матеріали слід тестувати як клінічні зразки та для перевірки порогового 
значення тесту, наприклад на рівні 25% вище та нижче встановленого порогового значення. Якщо контрольні 
значення не потрапляють до встановленого діапазону, результати аналізу є недійсними. Контрольні матеріали, що 
не надаються у комплекті тест набору, наявні у продажу.  
Швидкий тест на виявлення К2 має контроль якості процесу на реакцію з різними антигенами/антитілами в 
контрольній зоні (С). Ця контрольна смуга повинна завжди з’являтись незалежно від наявності наркотичної 
речовини або метаболіту. Якщо контрольна смуга не з’являється, виріб слід утилізувати, а отриманні результати 
вважати недійсними. Наявність цієї контрольної смуги в контрольній зоні свідчить про те, що: 1) додано достатню 
кількість зразка 2) імунохроматографічна реакція відбулася. 
 

ПРОЦЕДУРА 
Для тест-смужки (кат. номер: 1L49S3) 
1. Доведіть температуру матеріалів та зразків до кімнатної. 
2. Дістаньте тест-смужку з запаяного пакета.  
3. Занурте кінець смужки в зразок сечі у напрямку, вказаному стрілками на смужці. Рівень зразка не повинен 
бути вищім за максимальну лінію, вказану стрілками.   
4. Тримайте тест-смужку в зразку доки в тестовій зоні не з’явиться червонувате забарвлення (близько 
20 секунд).  
5. Дістаньте тест-смужку на розмістить її на чистій непоглинаючій поверхні, або залишить в зразку, якщо рівень 
сечі не вищий за вказану стрілками максимальну межу. 
6. Зчитайте результат через 5-10 хвилин після додавання зразка. 
Результати, отримані через 10 хвилин, можуть бути не точними.  
 

Для тест касети (кат. номер: 1L49C3) 
1. Доведіть температуру всіх матеріалів та зразків до кімнатної. 
2. Дістаньте тест касету з запаяного пакета. 
3. Опустіть трансферну піпетку в зразок та наберіть зразок. 
4. Тримаючи піпетку вертикально над чарункою для зразка на тест картці, додайте 3 краплі (120-150 мкл) зразка 
до чарунки для зразка. 
5. Зчитайте результат через 5-10 хвилин після додавання зразка. 
Результати, отримані через 10 хвилин, можуть бути не точними.  
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ 
Негативний: 
Формуються дві кольорові смуги. Поява двох смуг, однієї в тестовій зоні та іншої в контрольній зоні, свідчить про 
негативний результат даного тестування. Негативний результат свідчить про те, що концентрація метаболітів 
JWH-18 та/або JWH-73 в зразку або дорівнює нулю, або нижче порогового значення.  
Позитивний: 
Формується одна кольорова смуга. Одна кольорова смуга з’являється в контрольній зоні. Кольорова смуга в 
тестовій зоні не з’являється. Це свідчить про те, що концентрація метаболітів JWH-18 та/або JWH-73 у зразку 
вище порогового значення.  
Недійсний: 
Якщо кольорова смуга не з’являється в контрольній зоні, результат тестування вважається недійсним. Проведіть 
повторне тестування зразка, використовуючи новий виріб. 
Примітка: Сумнівну (±)смугу в тестовій зоні слід вважати як негативний результат. 
 

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Цей аналіз призначений для використання тільки зі зразком сечі людини. Позитивний результат тесту свідчить 
лише про наявність наркотичної речовини/метаболітів та не свідчить про інтоксикацію або її рівень.   
Є можливість, що технічна або процедурна помилка, чи інші речовини в певних продуктах харчування або 
лікарських засобах, впливали на тестування та призвели до помилкових результатів. Див. розділ 
СПЕЦИФІЧНІСТЬ, що містить перелік речовин, що можуть викликали позитивні результати, та які не впливають 
на тестування. Якщо наркотичну речовину/метаболіт було знайдено у зразку сечі, тест не вказує на частоту 
вживання наркотичних речовин, а також не розрізнює між зловживанням наркотичних речовин або вживанням 
певних продуктів харчування чи лікарських засобів. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  
Швидкий тест на виявлення К2 - це якісний тест. Він виявляє JWH-018 пентанову кислоту або JWH-073 
бутанову кислоту в зразку сечі людини при пороговій концентрації 50 нг/мл та вище. Концентрація 
синтетичної марихуани не може бути визначена цим тестом. Тест призначений для розрізнення негативного 
результату від можливого позитивного. Всі позитивні результати повинні бути підтверджені за допомогою 
альтернативного методу, бажано ГХ/МС.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А. Чутливість 
Визначена порогова концентрація (рівень чутливості)  швидкого тесту на виявлення К2 складає 50 нг/мл 
метаболітів JWH-018 5-пентанової кислоти та JWH-073 4-бутанової кислоти. 
В. Точність 
Точність швидкого тесту на виявлення К2 була оцінена при тестуванні зразків сечі з додаванням К2. Сорок 
(40) зразків з К2 містили JWH-018 пентанову кислоту або JWH-073 бутанову кислоту в концентрації від 10 
нг/мл до 150 нг/мл. 30 зразків, що містили JWH-018 пентанову кислоту або JWH-073 бутанову кислоту в 
концентрації від 50 нг/мл до 150 нг/мл були всі визнані як позитивні (100% рівень співпадіння), 10 зразків з 
концентрацією JWH-018 пентанової кислоти або JWH-073 бутанової кислоти від 10 нг/мл до 37,5 нг/мл 
показали негативний результат.  
C. Відтворюваність 
Оцінка відтворюваності результатів швидкого тесту на виявлення К2 була проведена трьома особами, які 
спостерігали результат тестування 5 разів кожного дня протягом 5 послідовних днів для визначення 
випадкової помилки візуальної інтерпретації. Загалом було проведено тестування 25 виробів для кожного 
контрольного рівня. Результати не показали суттєвих розбіжностей між цими трьома спостерігачами. 
 

Виріб Контрольна 
кон. 

Кількість 
тестувань 

Кількість позитивних Кількість негативних 

 нг/мл  1* 2* 3* 1* 2* 3* 
 0 25    25 25 25 

JWH-018 
пентанова 

кислота 
25 25    25 25 25 

 37.5 25    25 25 25 
 62.5 25 25 25 25    
 75.0 25 25 25 25    

 

D. Специфічність 
Специфічність швидкого тесту на виявлення К2 була перевірена шляхом додавання різних наркотичних 
речовин та інших компонентів, що можуть міститися в зразку сечі. Всі компоненти були підготовлені в 
нормальному зразку сечі, що не містив наркотичної речовини.  
1. Вплив на роботу тесту  
На роботу швидкого тесту на виявлення К2 при концентрації вище порогового значення не впливають рівні 
рН та питомої ваги зразка сечі, якщо показники становлять від  5,0 до 8,0 та 1,005 до 1,035. 
Було перевірено наступні речовини, та встановлено, що вони не впливають на роботу тесту при вказаних 
концентраціях:  
глюкоза 2000 мг/дл,  
людський альбумін 2000 мг/дл,  
людський гемоглобін 10 мг/дл,  
сечовина 4000 мг/дл, 
сечова кислота 10 мг/дл 
2. Специфічність 
Швидкий тест на виявлення К2 специфічний до JWH-018 пентанової кислоти та JWH-073 бутанової кислоти.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Речовини                           Концентрація Перехресна реактивність 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JWH-018 пентанова кислота 50 нг/мл  100%  
JWH-018 N-пропанова кислота 25 нг/мл  200% 
JWH-018 N-4-гідроксипентил 2000 нг/мл  2.5% 
JWH-018 N-5-гідроксипентил 2000 нг/мл  2.5% 
JWH-073 бутанова кислота 25 нг/мл  200% 
JWH-073 N-4-гідроксибутил 1000 нг/мл  5% 
JWH-073 N-2-гідроксибутил 2000 нг/мл  2,5% 
JWH-019 6-гідроксигексил 2000 нг/мл  2.5% 
JWH-019 5-гідроксигексил 2000 нг/мл  2.5% 
JWH122 N-4-гідроксипентил 2000 нг/мл  2.5% 
JWH-122 N-5-гідроксипентил 5000 нг/мл  1% 
JWH200 6-гідроксиіндол 2000 нг/мл  2.5% 

JWH210 N-5-карбоксипентил 200 нг/мл  25% 
JWH-398 N-пентанова кислота 200 нг/мл  25% 
MAM2201 N-пентанова кислота 100 нг/мл  50% 
RCS4 N-5-карбоксипентил 750 нг/мл  15% 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Наступні речовини не показують перехресної реактивності при концентрації до 100 нг/мл, якщо не зазначені в 
таблиці вище. 
Ацетамінофен  4-Ацетамідфенол   Ацетилсаліцилова кислота  Амікацин 
Амітриптилін  Амобарбітал   Амфетамін   Артеринол 
Аспартам   Аскорбінова кислота   Атенолол    Атенонал 
Атрофін  Бензоїлокондін   Бупренорфін   Буп-3-β-глюкуронід 
Бутабарбітал  Буталлітал   Кофеїн    Камфора 
Каннабидиол Каннабінал   Цетиризин    Хлорокін 
Кортизон   Хлорфенірамін   Кокаїн    Кодеїн 
Котинін   Десіпірамин   Декстрометорфан   Дезоксіефедрин 
Дигітоксин   Дигоксин    Дифенгідрамін   Дифенгідрамін 
Дексиламін  Еконін    Еконін метиловий ефір  EDDP 
Ефедрин   Енейфрін    Фентаніл    Флуоксетин 
Гентизова кислота  Гейякол гліцер, ефір   Гертоїн    Гістамін 
Гоматропін Гідрохлоротіазид   Гідроксизин   Ібупрофен 
Іміпрамін   Ізопротеренол   Кетамін    Лідокаїн 
МДА   МДМА    Меперидин   Метилфенидат 
Метамфетамін  Метадол    Метадон    Метаквалон 
Морфін   Налбуфін    Налофін    Налксон 
Натрексон   Неоміцин    Ніацинамід   Нікотин 
Нойгерталін  Нортриптилін   Орфенадин   Окскарбазепін 
Оксикодон  Оксиморфон   Перфеназин   Пеніцилін G 
Пентобарбітал  Фенциклідин (ПКП)   Фенобарбітал   Фенілетиламін-α 
Фенілпропаноламін  Прометазин   Пропранолол   Пропоксифен 
Проліптилін  Фумарат Кветіапін   Хінін Антидін   Ранітидин 
Саліцилова кислота  Себокарбітал   Сертрал    Сертралін 
Тетрациклін  Тетрагідрозолін   Теофілін    Тіорідазин 
Трифлуоперазин  Тригексифенидил   Триміпрамін   Триптофен 
Тірамін   Венлафаксин   Верапаміл 
11-нор-Δ8-ΤΓC-9-COOH (10мкг / мл) * 11-нор-Δ9-ΤΓΚ-9-COOH (10мкг / мл) * 
*зазначені найвищі рівні для тестування 
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1. Urine testing for drugs of abuse, NIDA Research Monograph 73 (1986) 
2. InfoFacts-Club drugs, NIDA , May 2006 . http://www.nida.nih.gov/infofacts/clubdrugs.html 
3. Synthetic cannabis  (2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/synthetic_cannabis 
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