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NEW VISION DIAGNOSTICS «ПРОФІТЕСТ» 
Швидкий тест на 10 видів наркотичних речовин 
Тест-картки (сеча) 
Тест призначений для виявлення наступних речовин: амфетамін, кокаїн, 
морфін, марихуана (THC), метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, 
екстазі (МДМА), бупренорфін і метадон. 
ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на 10 видів наркотичних речовин New Vision Diagnostics 
«ПРОФІТЕСТ» – це швидкий, якісний імунохроматографічний тест для 
виявлення наркотичних речовин та/або продуктів їх розпаду у зразках сечі 
людини. Удосконалений тест дає можливість перевірити наявність одразу 
10 видів наркотичних речовин в організмі в один простий крок. Швидкий 
тест призначений для використання у професійних медичних і судових 
лабораторіях. 
Даний тест забезпечує лише попередній результат аналізу, який треба 
підтверджувати альтернативними методами, такими як газова 
хроматографія або мас-спектрометрія (ГХ-МС). Тест не призначений для 
оцінки рівня наркотичних речовин в організмі, а лише для скринінгу сечі на 
наявність у ній наркотичних речовин та/або продуктів їх розпаду.  
 
ПОЯСНЕННЯ 
У швидкому тесті на 10 видів наркотичних речовин New Vision Diagnostics 
«ПРОФІТЕСТ» використані унікальні антитіла для селективного виявлення 
наркотичних речовин та/або продуктів їх розпаду у сечі з високим рівнем 
чутливості та специфічності 
АМФЕТАМІНИ (AMP) – це стимулятори центральної нервової системи, 
що викликають почуття тривоги, безсоння, почуття підвищеної 
енергійності, зниження почуття голоду та загальне гарне самопочуття. При 
зловживанні амфетаміном розвиваються звикання та фізіологічна 
залежність. Рекомендований SAMHSA (NIDA) пороговий рівень 
амфетаміну для скринінгових тестів по зразкам сечі – 500 нг/мл. 
КОКАЇН (COC) отримують з листя рослини кока, він є сильним 
стимулятором центральної нервової системи, подібно до місцевого 
анестетику. Серед фізіологічних реакцій на кокаїн виділяють: почуття 
ейфорії, самовпевненості та підвищеної енергійності, що супроводжується 
підвищеним серцебиттям, розширенням зіниць, підвищенням температури, 
тремором та підвищеним потовиділенням. При тривалому прийомі кокаїну 
розвиваються звикання та фізіологічна залежність, що приводить до 
наркотичної залежності. Кокаїн швидко виводиться з сечею у виді 
бензойлекгоніну. Період біологічного напіврозпаду кокаїну дорівнює 0,5-
1,5 годин, в той час як його метаболіт – бензойлекгонін – має період 
біологічного напіврозпаду 5-8 годин, та може бути виявлений протягом 24-
60 годин з моменту вживання кокаїну. Рекомендований SAMHSA (NIDA) 
пороговий рівень бензойлекгоніну для скринінгових тестів по зразкам сечі – 
300 нг/мл. 
ОПІАТИ (OPI) (морфін) – це наркотична речовина, яка використовується 
для полегшення болю на кінцевих стадіях раку. При вживанні морфіну у 
великих дозах розвиваються звикання та фізіологічна залежність, що 
приводить до наркотичної залежності. Виявлення морфіну та його 
метаболітів у сечі може бути результатом вживання героїну, морфіну, 
кодеїну або насіння маку. Рекомендований SAMHSA (NIDA) пороговий 
рівень опіатів для скринінгових тестів по зразкам сечі – 300 нг/мл.  
Марихуана (THC) – це галюциногенна речовина, що отримується з квітів 
коноплі. Паління – це найпоширеніший спосіб вживання марихуани. 
Каннабіноїди використовуються в терапії гострої глаукоми завдяки своїм 
хіміотерапевтичним властивостям. Великі дози марихуани впливають на 
центральну нервову систему, змінюють настрій та чуттєве сприйняття, 
зумовлюють втрату координації рухів, порушення короткочасної пам’яті, 
підвищення частоти серцебиття, викликають відчуття тривоги, параною, 
депресію, збентеження, галюцинації. Може виникнути звикання до 
серцевих та психотропних стимуляцій, що призводить до стану тривоги, 
безсоння, анорексії та нудоти. При вживанні марихуани наркотична 
речовина метаболізується печінкою. Первинний метаболіт марихуани у сечі 
- 11-nor-A-9-тетрагідроканабінол-9-карбонова кислота та її глюкуронід. 
Наявність каннабіноїдів, включаючи первинний карбоновий метаболіт, в 
сечі є ознакою вживання марихуани. Рекомендований SAMHSA (NIDA) 
пороговий рівень каннабіноїдів для скринінгових тестів по зразкам сечі – 50 
нг/мл. 
МЕТАМФЕТАМІН (MET) – це сильнодіюча симпатоміметична речовина, 
що застосовується в терапевтичних цілях. У великих дозах є стимулятором 
центральної нервової системи та викликає ейфорію, почуття тривоги, 
підвищення енергії та сили. Великі дози метамфетаміну викликають 
звикання та фізіологічну залежність. Рекомендований SAMHSA (NIDA) 
пороговий рівень метамфетаміну для скринінгових тестів по зразкам сечі – 
500 нг/мл. 
БЕНЗОДІАЗЕПІНИ (BZO) застосовуються в терапевтичних цілях для 
заспокійливого, гіпнотичного, антиконвульсійного ефектів та для 
розслаблення м’язів. У великих дозах призводять до сонливості, 
запаморочення, розслаблення м’язів, летаргії та навіть коми. Багато 
бензодіазепінів мають спільний метаболіт – оксазепам та його глюкуронід, 
що виводяться з сечею. Наявність оксазепаму в сечі є показником вживання 
бензодіазепінів. Рекомендований SAMHSA (NIDA) пороговий рівень 
бензодіазепінів для скринінгових тестів по зразкам сечі – 300 нг/мл. 

БАРБІТУРАТИ (BAR) – це група наркотичних речовин, якими найчастіше 
зловживають. Передозування викликає збудження або седативний ефект та 
пригнічення дихання. Вживання у великій кількості може викликати 
респіраторний колапс та кому. Барбітурати екскретуються в сечу у 
незмінній формі або у гідроксильованих та карбоксильованих формах та 
глюкуронідних кон’югатах. Наявність барбітуратів в сечі вказує на 
вживання барбітуратів протягом останніх 24-48 годин. Концентрація в сечі 
залежить від часу забору зразку та частоти вживання наркотичних речовин. 
Рекомендований SAMHSA (NIDA) пороговий рівень барбітуратів для 
скринінгових тестів по зразкам сечі – 300 нг/мл. 
ЕКСТАЗІ (МДМА) МДМА потрапляє в організм при внутрішньому 
вживанні чи внутрішньовенному введенні. Таблетки МДМА бувають 
різного розміру та кольору і часто мають емблему голуба на них. Клінічна 
доза препарату становить 50-100 мг, порогова токсична доза – 500 мг. 
МДМА починає діяти через 30 хвилин після вживання, пік дії препарату 
наступає через 1 годину і триває протягом 2-3 годин. 65% МДМА 
виводиться з сечею у незмінному стані і може бути виявленим у сечі до 3 
днів після вживання. 
БУПРЕНОРФІН – сильнодіючий анальгетик, який часто використовується 
для замісної терапії при лікуванні опіоїдної залежності. При цьому 
бупренорфін є настільки ж ефективним, як і метадон, проте вкликає меншу 
фізіологічну залежність. Концентрація вільних бупренорфіна та 
норбупренорфіна у сечі після терапевтичного введення може бути меншою 
1 нг/мл, але може сягати 20 нг/мл при зловживанні. Період напіврозпаду 
бупренорфіна у плазмі крові становить 2-4 години. Оскільки повна 
елімінація з організму однієї дози речовини відбувається за 6 днів, вона 
може визначатися у сечі до 3 днів після вживання. 
МЕТАДОН – це сильнодіючі ліки, що відпускаються за рецептом і здатні 
викликати залежність. Прийом метадону у великих дозах викликає 
анестезію, седативний ефект, пригнічення дихання і кому. Метадон 
виводиться з організму з сечею у незміненій формі, у виді похідних 
діфенілпіридину, метадолу, норметадолу і кон’югатів. Рекомендований 
Управлінням по зловживанню наркотичними речовинами та психічному 
здоров’ю (SAMHSA/NIDA) пороговий рівень метадону у сечі для 
скринінгових тестів складає 300 нг/мл. 
ПРИНЦИП ДІЇ 
Панель на 10 тестів включає 10 хроматографічних тест-смужок для 
виявлення 10 типів наркотичних речовин. Кожна смужка має зону зразку, 
просочену кон’югатом антитіло-колоїдне золото та мембрану, просочену 
кон’югатом наркотичної речовини та контрольним реагентом. Зразок сечі 
реагує з кон’югатом антитіло-колоїдне золото, а далі, за допомогою 
капілярного ефекту, мігрує вздовж смужки до тестової зони. Якщо у зразку 
сечі міститься достатня кількість наркотичної речовини, вона захоплюється 
кон’югатом та запобігає захопленню кон’югатом наркотичної речовини на 
мембрані у тестовій зоні. Незахоплений кон’югат продовжує міграцію 
вздовж тестової смужки до контрольної зони, де він захоплюється 
контрольним реагентом, формуючи червону смугу. Контрольна смуга 
свідчить про те, що результат є дійсним. 
Негативний зразок дає 2 червоні смуги на мембрані, одну в тестовій зоні, а 
іншу – в контрольній зоні. 
Позитивний зразок дає тільки 1 червону лінію у контрольній зоні. 
РЕАГЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 
1. Тест-картки в індивідуальній упаковці  
2. Інструкція  
НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 
1. Контейнери для збору сечі  
2. Годинник або таймер  
3. Позитивні та негативні контрольні зразки сечі від комерційних 
дистриб’юторів.  
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Тільки для in vitro діагностики.  
2. Для використання у професійних медичних і судових лабораторіях. 
3. Не використовуйте тест після закінчення терміну придатності.  
4. Не відкривайте упаковку, доки зразок сечі не є забраним та 
підготовленим.  
5. Для попередження отримання хибних результатів використовуйте 
окремий контейнер для кожного зразку сечі.  
6. Зразки сечі можуть бути інфікованими. Після проведення тесту всі зразки 
та компоненти, що використовувалися для тестування, повинні бути 
утилізовані згідно чинного законодавства.  
ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Температура зберігання: від 2 до 30°C, тести стабільні до закінчення 
терміну придатності.  
ЗБІР ЗРАЗКУ ТА ПІДГОТОВКА 
Зразок необхідно зібрати у чистий сухий пластиковий або скляний 
контейнер. Зразки сечі можуть зберігатися у холодильнику при температурі 
2 - 8°C до 48 годин, або заморожуватись при температурі -20°C або нижче. 
При цьому перед тестуванням їх необхідно довести до кімнатної 
температури. Зразки сечі з осадом необхідно профільтрувати, 
відцентирифугувати або залишити до повного випаду осаду.  
ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ 
1. Доведіть всі реагенти та зразки до кімнатної температури.  
2. Вийміть тестову картку з фольги.  
3. Розташуйте тестову картку на рівній сухій поверхні.  
4. Додайте зразок сечі до чарунки для зразку за допомогою піпетки.  
Використовуйте наведену нижче таблицю для визначення кількості зразку: 



2 
 DOA-6 DOA-5 DOA-4 DOA-3 DOA-2 
Об’єм зразку 1,0 мл 0,8 мл 0,5 мл 0,3 мл 0,2 мл 
Кількість 
крапель 

20 16 10 6 4 

Кількість 
стиснень піпетки 

4х250 
мкл 

3х250 
мкл 

2х250 
мкл 

3х100 
мкл 

2х100 
мкл 

5. Зчитуйте результат тестування у період від 3 до 8 хвилин. 
6. Промаркуйте результат (позитивний чи негативний) для кожного виду 
тесту. 
ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ ДЛЯ ЗАНУРЮВАННЯ 
ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Доведіть всі реагенти та зразки до кімнатної температури.  
2. Вийміть тестову картку з фольги.  
3. Зніміть ковпачок з картки. 
4. Занурьте тестові смужки у зразок сечі стрілками донизу (не занурюйте 
глибше лінії пластикової картки або лінії, що позначає максимум).   
5. Тримайте картку, поки на нижній лінії тестової мембрани не з’явиться 
червона смуга (приблизно 10 секунд). 
6. Достаньте картку на положіть на рівну поверхню. 
7. Зчитуйте результат протягом 3 - 8 хвилин. 
Не інтерпретуйте результат після 8 хвилин. 
Негативний: 2 червоні смуги з’являються на мембрані, одна в контрольній, 
а друга в тестовій зоні. 
Примітка: Цей тест є скринінговим. Негативний результат тесту вказує на 
те, що рівень наркотичних речовин у зразку нижчій за пороговий. Важливо 
розуміти, що концентрація, нижча за порогову, може призвести до появи 
ледь помітної смуги у тестовій зоні. Ця ледь помітна смуга повинна 
означати негативний результат. 
Позитивний: Одна червона смуга з’являється в контрольній зоні. В 
тестовій зоні червона смуга не з’являється. Цей результат означає, що 
рівень наркотичних речовин є вищим за пороговий.   
Недійсний: Ні в тестовій, ні в контрольній зоні смуга не з’являється. 
Результат тестування – недійсний. Проведіть повторне тестування за 
допомогою нового тесту.  
Будь-який позитивний результат повинен підтверджуватись клінічно за 
допомогою альтернативних методів тестування.  
ІНСТРУКЦІЇ ДІЙ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 
Зразки сечі можуть бути інфікованими. Утилізуйте зразки згідно чинного 
законодавства.  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТУ 
Чутливість   Швидкі тести перевірялися за допомогою альтернативних 
методів (газова хроматографія/мас-спектрометрія).  
Результати наведені нижче. 
НАЗВА КОМПОНЕНТІВ РІВЕНЬ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ 

АМФЕТАМІНИ  
d-Amphetamine  500нг/мл 
l-Amphetamine  25 мкг/мл  
d,l-Amphetamine 625нг/мл 
(±)3,4-Methylenedioxyamphetamine 1 мкг/мл  
(±) Phenylpropanolamine (PPA)  4 мкг/мл  
Phentermine  1мкг/мл  

 КОКАЇН 
Benzoylecgonine  300 нг/мл  
Cocaine  15 мкг/мл  
Ecgonine  100 мкг/мл  
Tropacocaine  100 мкг/мл  

ОПІАТИ 
Morphine  300 нг/мл  
Morphine-3-d-glucuronide  300нг/мл 
Hydromorphone 300нг/мл 
Nalorphine 300нг/мл 
Codeine 500нг/мл 
Ethylmorphine 500нг/мл 
Hydrocodone bitartrate  1000 нг/мл  
Norcodeine 2000нг/мл 
Normorphine  3700 нг/мл  
Oxycodone  2500 нг/мл  
Heroin 4000нг/мл 
Naloxone  6000 нг/мл  
Thebaine  5000 нг/мл  

МАРИХУАНА (ТСН) 
11-nor-Δ -9-THC-9-carboxylic acid  50 нг/мл  
11-nor-Δ -8-THC-9-carboxylic acid 50 нг/мл  

∆8-THC  1800 нг/мл  
∆9-THC  2000 нг/мл  
Cannabinol 5000нг/мл 
11-hydroxy- Δ9-THC  10 мкг/мл  
11-hydroxy- Δ8-THC  10 мкг/мл  

МЕТАМФЕТАМІН 
(+) Methamphetamine  500 нг/мл  
(±) Methamphetamine  1.0 мкг/мл  
(±) 3,4-Methylenedioxymethamphetamine  1.0 мкг/мл  
(±) 3,4-Methylenedioxyamphetamine  10 мкг/мл  
d-amphetamine 5мкг/мл 
d,l-amphetamine 10мкг/мл 
Ephedrine 25мкг/мл 
Pseudoephedrine 10мкг/мл 
Phenylpropanolamine (PPA)  50 мкг/мл  

БЕНЗОДІАЗЕПІНИ 
Oxazepam 300нг/мл 
α Hydroxyalprazolam  300 нг/мл  
α Hydroxyaltriazolam  300 нг/мл  
Alprazolam 100нг/мл 
Bromazepam 400нг/мл 
Clobazam 3000нг/мл 
Clonazepam 1000нг/мл 
Clorazepate 100нг/мл 
Desmethyldiazepam 100нг/мл 
Diazepam 100нг/мл 
Flunitrazepam 400нг/мл 
Flurazepam 150нг/мл 
Lorazepam 300нг/мл 
Lormetazepam 400нг/мл 
Medazepam 1500нг/мл 
Nitrazepam 400нг/мл 
Nordiazepam 300нг/мл 
Prazepam 150нг/мл 
Temazepam 300нг/мл 
Triazolam 750нг/мл 

БАРБІТУРАТИ 
Amobartital  
Alphenol  
Aprobarbital  
Barbital  
Butabarbital  
Butalbital  
Phenobarbital  
Phentobarbital  
Secobarbital  
5,5’-diphenylhydantoin  

300 нг/мл  
150 нг/мл  
37.5 нг/мл  
300 нг/мл  
300 нг/мл  
75 нг/мл  
300 нг/мл  
300 нг/мл  
5 нг/мл  
300 нг/мл  

ЕКСТАЗІ 
Methylenedioxyampphetamine(MDA)  2000 нг/мл  
MethylenedioxyethylMDMA(MDEA) 1000 нг/мл  
L-MDMA 100 нг/мл  
d-MDMA 100 нг/мл  
L-methMDMA  100 нг/мл  
d- methMDMA  100 нг/мл  
HydroxymethMDMA(HAM) 100 нг/мл  
DihydroxymethMDMA(HMMA) 100 нг/мл  
N-methyl-1(1-3-benzodioxol-5-yl)-2-
butanamine(MBDB) 100 нг/мл  

БУПРЕНОРФІН 
Buprenorphine 10 нг/мл  
Norbuprenorphine 20 нг/мл  
Buprenorphine 3-D-Glucuronide 15 нг/мл  
Norbuprenorphine 3-D-Glucuronide 200 нг/мл  

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА ІНТЕРФЕРУЮЧІ СУБСТАНЦІЇ 
Наступні речовини не впливали на результат тестування за допомогою 
швидкого тесту 

Глюкоза 2000мг/дл  Сечова кислота  10 мг/дл  
Альбумін  2000мг/дл  Сечовина  4000мг/дл  
Гемоглобін 10мг/дл  Білірубін 2 мг/дл  

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність амфетаміну в концентраціях до 100 мкг/мл 
4-acetamidolphenol  Lidocaine  
Acetylsalicylic Acid  Morphine  
Amikacin  Methadone  
Amitriptyline Naloxone 
Arterenol Neomycin 
Aspartame Niacinamide  
Atropine sulfate  11-Nor-8-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Benzoylecgonine  11-Nor-9-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Caffeine  Perphenazine 
Camphor Phencyclindine 
Chloroquine Phenobarbital 
Chorpheniramine Phenylethylamine-a 
Cortisone Phencylidine 
Deoxyepinephrine Promoethazin 
Dextromethorphan Pseudoephedrine 
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Digitoxin Rantidine 
Digoxin Salicylicacid 
Epinephrine(±)  Secobarbital  
Glucose  Tetrahydrozoline 
Guaiacol glyceryl ether  Tetracycline  
Histamine  Theophylline  
Homatropine Thioridazine 
Imipramine Trifluoperazine 
Ketamine 
Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність кокаїну в концентраціях до 100 мкг/мл 

4-Acetamidolphenol  Ketamine  
Acetylsalicylic Acid  Lidocaine  
Amikacin  Meperidine(200мкг/мл)  
Amitriptyline Methadone 
Amphetamine Methamphetamine 
Arterenol  3,4-Methyldioxymethamphetamine  
Aspartame Neomycin 
Ethyl-p-aminobenzoate Niacinamide 
Camphor  11-Nor-9-THC-9-COOH (10мкг/мл)  
Chloroquine Oxazepam 
Chorpheniramine Perphenazine 
Cortisone  Phencyclindine  
Deoxyepinephrine Phenobarbital 
Dextromethorphan Phenylethylamine-a 
Digitoxin  Phenylpropanolamine 
Digoxin Promoethazine 
Epinephrine Pseudoephedrine 
Ephedrine Rantidine 
Gentisic acid  Salicylic acid  
Guaiacol glyceryl ether  Secobarbital  
Imipramine Tetrahydrozoline 
Isoproterenol Tetracycline 
Histamine  Theophyline  
Homatropine Thioridazine 
Isoproterenol Trifluoperazine  

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність опіатів в концентраціях до 100 мкг/мл 

4-Acetamidolphenol Ketamine 
Acetylsalicylic Acid  Lidocaine  
Amikacin  Meperidine(200мкг/мл)  
Amitriptyline Methadone 
Amphetamine Methamphetamine 
Arterenol  3,4-ethylenedioxymethamphetamine  
Aspartame Neomycin 
Benzoylecgonine Niacinamide 
Caffeine  11-Nor-8-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Camphor  11-Nor-9-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Chloroquine Oxazepam 
Chorpheniramine Perphenazine 
Cortisone  Phencyclindine  
Deoxyepinephrine Phenobarbital 
Dextromethorphan Phenylethylamine-a 
Digitoxin Phenylpropanolamine 
Digoxin Promoethazine 
Epinephrine Pseudoephedrine 
Ephedrine Rantidine 
Gentisic acid  Salicylic acid  
Glucose Secobarbital 
Guaiacol glyceryl ether  Tetracycline  
Histamine Tetrahydrozoline 
Imipramine Theophyline 
Isoproterenol Thioridazine 
 Trifluoperazine 

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність марихуани в концентраціях до 100 мкг/мл 

Acetaminophen Ketamine 
4-Acetamidolphenol d-methaphetamine 
Acetylsalicylic Acid  Meperidine(200мкг/мл)  
Amikacin Methadone 
Amitriptyline d,l-methamphetamine  
d,l-amphetamine Morphine 
Arterenol  Naloxone  
Aspartame Niacinamide 
Ampiciline Neomycin 
Atropine Sulfate  11-nor-8-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Benzoylecgonine  11-nor-9-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Benzoyic Acid  Oxazepam  
Caffeine Phenobarbotal 
Camphor Perphenazine 
Chloroquine Phencyclindine 
Chorpheniramine Phenylpropanolamine 
Cortisone  Promoethazine  
Cimetidine Pseudoephedrine  
Deoxyepinephrine Rantidine 
Dextromethorphan Salicylicacid 

Digitoxin Secobarbital 
Gentisic acid  Tetracycline  
Glucose  Tetrahydrozoline 
Guaiacol glyceryl ether  Theophyline  
Histamine  Thioridazine  
Hydromorphone Trifluoperazine 
 Tryptophan 

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність метамфетаміну в концентраціях до 100 мкг/мл 
4-acetamidolphenol  Ketamine  
Acetylsalicylic Acid  Lidocaine  
Amikacin  Morphine  
Amitriptyline Methadone 
Arterenol  Naloxone  
Aspartame Neomycin  
Atropine sulfate  Niacinamide  
Benzoylecgonine  11-Nor-8-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Caffeine  11-Nor-9-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Camphor  Perphenazine  
Chloroquine  Phencyclindine 
Chorpheniramine Phenobarbital 
Cortisone  Phenylethylamine-a  
Deoxyepinephrine Phencylidine 
Dextromethorphan  Promoethazine 
Digitoxin  Pseudoephedrine  
Digoxin Rantidine 
Epinephrine(±)  Salicylic acid  
Glucose Secobarbital 
Guaiacol glyceryl ether  Tetrahydrozoline  
Imipramine Tetracycline 
Isoproterenol Theophylline 
Histamine  Thioridazine  
Homatropine Trifluoperazine 
 
Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність бензодіазепіну в концентраціях до 100 мкг/мл 

Acetamidolphenol Isoproterenol 
Acetylsalicylic Acid  Ketamine  
Amikacin  Lidocaine  
Amitriptyline Morphine 
d,l-amphetamine Methadone 
Arterenol  Methamphetamine  
Aspartame Naloxone 
Atropine sulfate  Neomycin  
Caffeine  11-Nor-8-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Camphor  11-Nor-9-THC-9-COOH(10мкг/мл)  
Chorpheniramine Perphenazine 
Chloroquine Phencyclindine 
Cortisone Phenobarbital 
Deoxyepinephrine Phenylethylamine-a 
Dextromethorphan Phenylpropanolamine 
Digitoxin Promoethazine 
Digoxin Rantidine 
Ephedrine Salicylicacid 
Gentisic acid  Secobarbital  
Glucose  Tetrahydrozoline 
Guaiacol glycery ether  Tetracycline  
Histamine  Theophylline  
Homatropine Thioridazine 
Imipramine Trifluoperazine  

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність барбітуратів в концентраціях до 100 мкг/мл 

acetamidophenol  
acetylsalicylic acid  
amikacin  
amitriptyline  
d,l-amphetamine  
arterenol  
aspartame  

imipramine  
isoproterenol  
ketamine  
lidocaine  
methadone  
methamphetamine  
morphine  

atropine sulfate benzoylecgonine  
caffeine  
camphor  
chloroquine  
chlorpheniramine  
cocaine  
cortisone  
deoxyepinephrine dextromethorphan  
digitoxin  
digoxin  
epinephrine (±)  
ephedrine  
gentisic acid  
glucose  
histamine  
guaiacol glyceryl ether homatropine  

naloxone  
neomycin  
niacinamide  
11-nor-8-THC-9-COOH (10 нг/мл)  
11-nor-9-THC-COOH (10 нг/мл)  
oxazepam  
perphenazine  
phencyclidine phenylethylamine-a 
phenylpropanolamine  
promethazine  
pseudoephedrine  
rantidine  
salicylic acid  
tetracycline  
tetrahydrozoline  
theophylline  
thioridazine  
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trifluoperazine.  

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність фенциклідину в концентраціях до 100 мкг/мл 

4-acetamidophenol 
acetylsalicyclic acid  
amikacin  
amitriptyline  
amphetamine  
arterenol  
aspartame  
benzoylecgonine  
caffeine  
camphor  
chloroquine  
chlorpheniramine  
cortisone  
deoxyepinephrine dextromethorphan  
digitoxin  
digoxin  
epinephrine (±)  
ephedrine  
gentisic acid  
glucose  
histamine  
guaiacol glyceryl ether  
imipramine  
isoproterenol  

ketamine  
lidocaine  
methadone  
methamphetamine  
morphine  
3,4-methylenedioxymethampheta-mine  
neomycin  
niacinamide  
11-nor-delta-8-THC-9-COOH (10 мкг/мл )  
11-nor-delta-9-THC-9-COOH(10 мкг/мл)  
oxazepam  
perphenazine  
phenobarbital  
phenylethylamine-α  
phenylpropanolamine  
promethazine  
pseudoephedrine  
rantidine  
salycyclic acid  
secobarbital  
tetracycline  
tetrahydrozoline  
theophylline  
thioridazine  
trifluoperazine  

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність метадону в концентраціях до 100 мкг/мл 
4-acetamidophenol  
acetylsalicyclic acid  
amikacin  
amitriptyline  
d,l-amphetamine  
arterenol  
aspartame  

ketamine  
lidocaine  
meperidine  
methamphetamine  
morphine  
naloxane  
neomycin  

atropine sulfate  
benzoylecgonine  
caffeine  
camphor  
chlorpheniramine  
cortisone  
deoxyepinephrine  
dextromethorphan  
digitoxin  
digoxin  
(±)epinephrine  
ephedrine  
gentisic acid  
glucose  
histamine  
guaiacol glyceryl ether  
homatropine  
imipramine  
isoproterenol  

niacinamide  
11-nor-delta-8-THC-9-COOH (10 мкг/мл) 
1-nor-delta-THC-COOH (10 мкг/мл) oxazepam  
perphenazine  
phencyclidine  
phenobarbital  
phenylethylamine-α  
phenylpropanolamine  
promethazine  
pseudoephedrine  
rantidine  
salycyclic acid  
secobarbital  
tetracycline  
tetrahydrozoline  
theophyline  
thioridiazine  
trifluoperazine  

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність МДМА  
  Назва                                      Концентрація   Назва                             
Концентрація     

Acetaminophen 100мкг/мл  Oxazepem  100мкг/мл 
Acetylsalicylic Acid  100мкг/мл Penicillin-G 100мкг/мл 
Amikacin 100мкг/мл Propoxyqhene 100мкг/мл 
Amitriptyline 100мкг/мл Pheniramine 100мкг/мл 
Ampicillin 100мкг/мл Phencyclidine 100мкг/мл 
Arterenal 100мкг/мл Phenylpropanalamine  100мкг/мл 
Atropine 100мкг/мл Ranitidine 100мкг/мл 
Benzoic Acid  100мкг/мл Secobarbital 100мкг/мл 
Benzoylecgonine 100мкг/мл Salicylic Acid 100мкг/мл 

Caffeine 100мкг/мл 11-nor-△9-THC-9-
COOH  100мкг/мл 

(+)-Chlorpheniramine 100мкг/мл Thioridazine 100мкг/мл 
(+/-)-Chlorpheniramine  100мкг/мл Trifluoperaine  100мкг/мл 
Cocaine 100мкг/мл Albumin 200мкг/мл 
Codeine 100мкг/мл Bilirubin 100мкг/мл 
Cortisone 100мкг/мл Creatine 100мкг/мл 
Dextromethorphan 100мкг/мл Glucose 100мкг/мл 
Methadone 100мкг/мл Hemoglobin  200мкг/мл 
Morphine 100мкг/мл PH 5.0-9.0 
Morphine-3-b-D-
glucuronide  100мкг/мл VitaminC 100мкг/мл 

Nortriptyline 100мкг/мл Uric Acid  100мкг/мл  
Oxalic Acid  100мкг/мл  

Субстанції, які дають негативний результат при тестуванні на 
наявність бупренорфіну в концентраціях до 100 мкг/мл 

4-acetamidophenol  Digoxin Ketoprofen 

Acetone 
Acetophenetidin 
acetylsalicyclic acid  
N-
acetylprocainamide 
Albumin 
Aminopyrine 
Amitriptyline 
Amobarbital 
Amoxapine 
Amoxicillin 
L-amphetamine 
Ampicillin 
Apomorphine 
Aspartame 
Atropine 
Benzilic Acid 
Benzoic Acid 
Bbenzoylecgonine 
Benzphetamine 
Bilirubin 
(±)-Brompheniramine 
Buspirone 
Caffeine 
Cannabidiol 
Cannabinol 
Chloralhydrate 
Chloramphenicol 
Chlordiazepoxide 
Chloroquine 
Chlorothiazide 
(+)-
Chlorpheniramine 
Chlorpromazine 
Chlorprotixene 
Cholesterol 
Cimetidine 
Clomipramine 
Clonitidine 
Cocaine HCL 
Codeine 
Cortisone 
(-) Cotinine 
Creatinine 
Cyclobarbital 
Cyclobenzaprine 
Deoxycorticosterone 
(-) Deoxyephedrine 
R(-) Deprenyl HCL 
Dextromethorphan 
Diazepam 
Pemoline 
Penicillin-G 
Pentazocine 
Pentobarbital 
Perphenazine 
Phencyclidine 
Phenelzine 
Pheniramine 
Phenobarbital 
Phenothiazine 
Phentermine 
Trans-2-phenyl-
cyclopropylamine 
L-Phenylephrine 
B-Phenylethylamine 
Phenylpropanolamine 
(D,L-norephedrine) 
(±)Phenylpropanolam
ine 
Prednisolone 
Prednisone 
5-β-pregnane-3-α-17-
α-21triol21 
Procaine 
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Dimethylaminoantipyrine 
Diphenhydramine 
Diclofenac 
Dicyclomine 
Diflunisal 
5,5-Diphenylhydantoin 
Disopyramide 
Doxylamine 
Ecgonine hydrochloride 
Ecgonine methylester 
EDDP 
Efavirenz (Sustiva) 
EMDP 
Ephedrine 
(1r,2s)-(-)Ephedrine 
(±)-Epinephrine 
Erytromycin 
Β-Estradiol 
Estrone-3-sulfate 
Ethanol (Ethyl alcohol) 
Ethyl-p-aminobenzoate 
Etodolac 
Famprofazone 
Fenfluramine 
Fenoprofen 
Fentanyl 
Fluoxetine 
Furosemide 
Gentisic acid 
D (+) Glucose 
Guaiacol glyceryl ether 
Guaiacol glyceryl ether 
carbamate 
Hemoglobin 
Hydralazine 
Hydrochlorothiazide 
Hydrocodone 
Hydrocortisone 
Hydromorphone 
p-Hydroxyamphetamine 
O-Hydroxyhippuric acid 
p-Hydroxytyramine 
Ibuprofen 
Imipramine 
Iproniazid 
(-)-Isoproterenol 
Isoxsuprine 
Kanamycin 
Ketamine 
Promazine 
Promethazine 
D,L-Propanolol 
D-Propoxyphene 
D-Pseudoephedrine 
Quinacrine 
Quinidine 
Quinine 
Ranitidine 
Riboflavin 
Salicylic acid 
Secobarbital 
Serotonin 
(5-hydroxytyramine) 
Sodium chloride 
Sulfamethazine 
Sulindac sulfate 
Temazepam 
Tetracycline 
Tetrahydrocortizone, 3-
acetate 
Tetrahydrozolone 
Thebaine 

Labetalol 
L-Absorbic acid  
L-Ephedrine 
L-Epinephrine 
Levorphanol 
Lidocaine 
Lindane 
(hexachlorocyclohexane) 
Lithium carbonate 
Loperamide 
Maprotiline 
Meperidine 
Mephentermine 
Meprobamate 
Methadone 
D-Methamphetamine 
L-Methamphetamine 
Methaqualone 
Methoxyphenamine 
(-) 3,4-Methylenedioxy-amphetamine (MDA)
(+) 3,4-Methylenedioxy-amphetamine (MDA)
Methylphenidate 
Methyprylon 
Metoprolol 
Morphine sulfate 
Morphine-3-β-D-glucuronide
Nalidixic acid 
Nalorphine 
Naloxone  
Naltrexone 
Nimesulide 
Norcodein 
Morphine 
α-Naphthaleneacetic acid 
Norethindrone 
Normorphine 
D-Norpropoxyphene 
Noscapine 
D,L-Octopamine 
Orphenadrine 
Oxalic acid 
Oxazepam 
Oxolinic acid 
Oxycodone 
Oxymetazoline 
Oxymorphone 
Papaverine 
Theophylline 
Thiamine 
Thioridazine 
(chlorpromazine) 
L-Thyroxine 
Tolbutamine 
cis-Tramadol 
Trazodone 
Triamterene 
Trifluoperazine 
Trimethobenzamide 
Trimethoprim 
Trimipramine 
Tryptamine 
D,L-Tryptophan 
Tyramine 
D,L-Tyrosine 
Uric acid 
Verapamil 
Zomepirac 
 

Необхідно пам’ятати, що завжди існує можливість впливу інших факторів, 
таких як технічна або процедуральна помилка, на результат тестування. 
ОБМЕЖЕННЯ 
1. Цей тест призначений для виявлення наркотичних речовин та/або їх 
метаболітів тільки у зразках сечі людини.  
2. Незважаючи на те, що цей швидкий тест має високу чутливість та 
специфічність, існує можливість отримання неправильного результату через 
присутність інтерферентних субстанцій у сечі.  
3. Цей тест призначений для якісного скринінгового аналізу та не 
призначений для кількісного вимірювання рівня наркотичних речовин у 
сечі. 


