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      GIỚI THIỆU: 

Các hoạt chất có trong cần sa gây nhiều tác động sinh học 

khác nhau lên thần kinh của người. Các chất này được gọi 

chung là cannabinoid. Cannabinoid kích thích thần kinh 

trung ương làm thay đổi trạng thái tâm lý và cảm giác nhận 

thức, tạo ra sự mất tập trung, làm suy yếu trí nhớ ngắn hạn, 

tạo ra các triệu chứng lo âu, hoang tưởng, trầm cảm, lú lẫn, 

ảo giác và tăng nhịp tim. 

Với liều lượng lớn Cannabinoid có thể gây ra tâm sinh lý 

phụ thuộc vào thuốc do đó dẫn đến dễ bị lạm dụng, có thể 

gây ra hội chứng nghiện: Bồn chồn, mất ngủ, biếng ăn do đó 

phải tăng liều hay thời gian sử dụng chất này. THC-Δ9 là 

hoạt chất chính trong cần sa. Chất chuyển hóa chính được 

bài tiết trong nước tiểu là 11- hay -Δ9-THC-9-COOH, được 

tìm thấy trong vòng vài giờ sau khi tiếp xúc và vẫn có thể 

phát hiện trong nước tiểu 3-10 ngày sau khi sử dụng. 

NanoSign THC strip là kit phát hiện cần sa với một bước 

thử nghiệm bẵng kỹ thuật sắc ký miễn dịch. Sản phẩm được 

thiết kế để xác định định tính các chất chuyển hóa của cần sa 

(THC) trong mẫu nước tiểu của người. 

 

      NGUYÊN LÝ CỦA XÉT NGHIỆM 

Kít thử phát hiện cần sa (THC) trong nước tiểu là xét 

nghiệm sắc ký miễn dịch dựa vào nguyên lý của phản ứng 

cạnh tranh. Thuốc hoặc các dẫn xuất của thuốc hiện diện 

trong mẫu nước tiểu cạnh tranh với cộng hợp thuốc. Khi 

nồng độ thuốc và các dẫn xuất của thuốc lớn hơn hoặc bằng 

giá trị ngưỡng (50 ng/ml) sẽ làm ngăn cản việc gắn kết của 

cộng hợp vào kháng thể. Vì vậy kết quả dương tính là kết 

quả không xuất hiện vạch (T), khi xuất hiện vạch (T) là kết 

quả âm tính. 

 

      CÁC VẬT LIỆU CUNG CẤP THEO KIT: 

Kit nhanh Bioland NanoSign THC Strip bao gồm: 

1. Các Kit xét nghiệm với chất hút ẩm. 

2. Hướng dẫn sử dụng. 

 

LƯU Ý: 

1. Tính ổn định của test xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng 

bởi nhiệt độ,độ ẩm, do đó nên thực hiện xét nghiệm 

ngay sau khi mở test. 

2. Không dùng kit quá hạn, không để kit trong tủ đông. 

3. Sử dụng cốc đựng nước tiểu mới cho mỗi mẫu để tránh lây 

nhiễm chéo. 

 

THU NHẬN VÀ LƯU GIỮ MẪU 

1. Thu nhận và thao tác theo tiêu chuẩn phòng thí 

nghiệm: 

2. Mẫu nước tiểu phải được để trong lọ chứa khô và sạch. 

Có thể lấy nước tiểu vào bất kỳ thời điểm nào trong 

ngày. Mẫu nước tiểu có cặn cần phải được quay ly 

tâm, lọc và để lắng, lấy phần nước tiểu trong để xét 

nghiệm. 

3. Mẫu nước tiểu có thể lưu trữ ở 2 – 8o C trong 48 giờ 

trước khi xét nghiệm. Nếu lưu trữ lâu hơn, mẫu nuớc 

tiểu có thể làm đông và lưu trữ ở nhiệt  độ dưới -20oC. 

Mẫu nước tiểu  phải được làm tan, trộn đều và để về 

nhiệt độ phòng trước khi thử nghiệm.   

     

THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM:  

Để kit thử, mẫu nước tiểu ở nhiệt  độ phòng (15– 30 phút)  

trước khi làm xét nghiệm.  

1. Lấy kit thử ra khỏi túi đựng sản phẩm và sử dụng kit thử 

càng nhanh càng tốt.  

2. Nhúng kit vào lọ đựng nước tiểu không được vượt quá 

vạch sample. 

3. Đặt que thử trên mặt phẳng nằm ngang, không thấm 

nước, bắt đầu tính thời gian và đợi vạch đỏ xuất hiện. Đọc 

kết quả trong vòng 5 – 10 phút.   

 Không đọc kết quả sau thời gian 10 phút 

 
 

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ: 

1. ÂM TÍNH: Xuất hiện 2 vạch: Vạch chứng (C) và vạch xét 

nghiệm (T).  

2. DƯƠNG TÍNH: Chỉ xuất hiện duy nhất vạch chứng (C).  

3. KẾT QUẢ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ: Không xuất hiện vạch 

chứng (C). Thực hiện lại xét nghiệm bằng kit thử mới. 

 
 

ĐIỀU KIỆN LƯU GIỮ & HẠN DÙNG: 

1. Test xét nghiệm Bioland NanoSign THC nên được lưu 

giữ ở nhiệt độ từ 2 đến 300C. 

2. Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 

GIỚI HẠN: 

Kit xét nghiệm THC chỉ cung cấp kết quả phân tích sàng lọc 

cơ bản. Kit cho kết quả nhanh và dễ dàng thực hiện. Tuy 

nhiên, có khả năng xảy ra dương tính hay âm tính giả do 

nhiều yếu tố tác động khác. 

Vạch 

Sample 

Đọc kết quả 

trong 5-10 phút 


