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GIỚI THIỆU 

Các chất gây nghiện (ma túy) ngày càng nhiều và mỗi 

đối tượng có thể sử dụng một hoặc vài chất gây nghiện 

khác nhau. Khó khăn chung trong quá trình kiểm tra 

đối tượng nghi ngờ sử dụng ma túy là không chắc chắn 

được đối tượng đó đã sử dụng loại chất gây nghiện 

nào. Vì vậy, về nguyên tắc, để khẳng định đối tượng 

có sử dụng ma túy hay không cũng như phát hiện ra 

chất gây nghiện mà đối tượng đã sử dụng (nếu có), 

phải tiến hành xét nghiệm nhiều lần với các chất gây 

nghiện khác nhau để sàng lọc. Công việc này trên thực 

tế rất khó thực hiện nếu chúng ta sử dụng các loại que 

thử thông thường, vì mỗi loại que thử chỉ phát hiện 

được một loại chất gây nghiện nào đó. 

Kit thử Bioland Nanosign DOA MULTI-4 là kit thử 

tích hợp 4 loại que thử các chất gây nghiện MOP-

AMP-MET-THC trên một bảng nhựa duy nhất. Các 

đầu thấm hút mẫu được gắn cùng chiều để có thể 

nhúng đồng thời vào thị trong một ô kết quả riêng biệt. 

Nhờ đó, chỉ cần mẫu nước tiểu. Kết quả xét nghiệm 

với mỗi chất gây nghiện sẽ được hiển làm xét nghiệm 

một lần với một mẫu nước tiểu là có thể đồng thời 

kiểm tra được nhiều chất gây nghiện, sàng lọc và phát 

hiện được chính xác những chất gây nghiện mà đối 

tượng đã sử dụng. 

TT Chất gây nghiện 
Ký 

hiệu 

Thời 

gian 

phát 

hiện 

Nồng độ 

giới hạn 

CUT-off 

(ng/mL) 

1 Morphine/ Heroin MOP 
1-2 

ngày 
300 

2 
Amphetamine 

(Chất kích thích) 
AMP 

1-2 

ngày 

300/ 500/ 

1.000 

3 

Metamphetamine 

(Chất kích thích 

tổng hợp) 

MET 

3-5 

ngày 
300/ 500/ 

1.000 

4 
Marijuana 

(Chất cần sa) 
THC 

3-10 

ngày 
50 

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

Kit thử phát hiện chất gây nghiện Bioland Nanosign 

DOA MULTI-4 là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn 

dịch định tính phát hiện đồng thời nhiều chất gây 

nghiện (hoặc chất chuyển đổi của chúng) khi nồng độ 

các chất này trong nước tiểu đạt tới giới hạn (cut-off) 

đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây 

nghiện. 

Kit thử sử dụng phương pháp dòng chảy một chiều và 

hoạt động theo nguyên lý của phản ứng cạnh tranh. 

Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm 

ngược hướng lên trên dọc theo màng thẩm của kit thử 

nhờ mao dẫn. Một chất gây nghiện, nếu có nồng độ 

trong nước tiểu thấp hơn giá trị giới hạn, sẽ không thể 

phản ứng làm bão hòa hoàn toàn các phần tử mang 

kháng thể tương ứng với nó trong kit thử. Vì vậy, các 

phần tử mang kháng thể còn lại sẽ bị cộng hợp của 

chất gây nghiện này (phủ sẵn ở vùng kết quả tương 

ứng) chiếm lấy, tiếp tục phản ứng tạo ra 1 vạch màu đỏ 

gọi là vạch kết quả (T), cho kết quả là âm tính. 

Ngược lại, nếu nồng độ chất gây nghiện trong nước 

tiểu cao hơn giá trị giới hạn, các phần tử mang kháng 

thể tương ứng với nó sẽ bị chất gây nghiện trong nước 

tiểu phản ứng bão hòa hoàn toàn, không còn tiếp tục 

gặp và phản ứng với cộng hợp của chất gây nghiện này 

để tạo ra vạch màu (T) ở vùng kết quả, cho kết quả là 

Dương tính. 

Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét 

nghiệm, một vạch màu luôn luôn xuất hiện tại vùng 

chứng (C), gọi là vạch chứng (C) nếu quy trình thao 

tác xét nghiệm đúng, lượng mẫu phẩm đủ và lớp màng 

đã thấm tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC VẬT LIỆU CUNG CẤP THEO KIT: 

Kit thử Bioland Nanosign DOA Mutil-4 bao gồm: 

 Vật tư đi kèm: 

1. Các kit thử. 

2. Hướng dẫn sử dụng. 

 Vật tư không đi kèm nhưng cần có: 

1. Dụng cụ đựng mẫu phẩm (Cốc lấy mẫu). 

2. Thiết bị đo thời gian. 
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LƯU Ý 

1. Tính ổn định của kit có thể bị ảnh hưởng bởi 

nhiệt độ, độ ẩm, do đó thực hiện xét nghiệm ngay 

sau khi mở kit. 

2. Không sử dụng kit đã hết hạn sử dụng. 

3. Không bảo quản kit trong tủ đông. 

4. Không ăn uống, hút thuốc trong khu vực bảo 

quản, làm xét nghiệm. 

5. Thận trọng khi tiếp xúc và tuân thủ các quy định 

về hủy bệnh phẩm, tránh các rủi ro lây nhiễm 

trong suốt quá trình xét nghiệm. 

6. Sử dụng cốc lấy mẫu riêng cho từng mẫu phẩm 

để tránh lây nhiễm chéo. 

 

THU NHẬN VÀ LƯU GIỮ MẪU 

1. Mẫu phẩm xét nghiệm là nước tiểu. Có thể lấy 

mẫu vào bất kỳ thời gian nào trong ngày và phải 

được đựng trong cốc nghiệm khô và sạch. 

2. Với mẫu nước tiểu đục phải được làm cho sạch 

bằng cách quay ly tâm, lọc hoặc để cho lắng rồi 

tiến hành xét nghiệm. 

3. Mẫu nước tiểu có thể được bảo quản tối đa là 48 

giờ trước khi xét nghiệm ở nhiệt độ 2-8oC. Muốn 

bảo quản lâu hơn, mẫu phẩm phải được làm đông 

băng và giữ ở nhiệt độ âm < -20oC. 

4. Mẫu nước tiểu được để ở nhiệt độ phòng trước 

khi làm xét nghiệm. Các mẫu đông băng phải 

được để cho tan ra hoàn toàn, trộn đều trước khi 

xét nghiệm (không lặp lại việc đông băng và làm 

tan với các mẫu nước tiểu). 

5. Nếu mẫu nước tiểu cần phải di chuyển, chúng 

phải được đóng gói và vận chuyển phù hợp với 

các quy trình an toàn về vận chuyển các chất có 

nguy cơ lây nhiễm cao. 

 

THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM 

1. Để kit thử, mẫu nước tiểu ở nhiệt độ phòng (15– 

30 phút) trước khi làm xét nghiệm. 

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

kit thử càng nhanh càng tốt.  

3. Nhúng kit thử vào cốc đựng nước tiểu không 

được vượt quá vạch sample và theo hướng mũi 

tên chỉ xuống: Nhúng kit thử theo phương thẳng 

đứng cho bộ đầu thấm hút ngập vào mẫu nước 

tiểu và ngâm ít nhất 10-15 giây. Đặt kit thử trên 

mặt phẳng nằm ngang không hút nước và bắt đầu 

tính thời gian. 

4. Đọc kết quả trong thời gian 5 – 10 phút. Không 

sử dụng kết quả sau 10 phút. 

 

 

 

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ 

Đọc kết quả đối với mỗi chất gây nghiện tại ô kết quả 

tương ứng với chất gây nghiện trên kit thử. 

1. Dương tính: Trong ô kết quả chỉ xuất hiện một 

vạch ở vùng chứng (C) gọi là vạch chứng (C),  

không xuất hiện vạch kết quả (T). Kết luận: Đối 

tượng đã sử dụng chất gây nghiện này. 

2. Âm tính: Trong ô kết quả xuất hiện hai vạch rõ 

rệt, một ở vùng chứng gọi là vạch chứng (C), còn 

vạch kia ở vùng kết quả gọi là vạch kết quả (T). 

Kết luận: Đối tượng không sử dụng chất gây 

nghiện này. 

Lưu ý: Độ đậm màu đỏ của vạch kết quả (T) có thể 

khác nhau. Tuy nhiên, bất cứ độ mờ ảo ở vạch kết quả 

(T) cũng đều được coi là âm tính. 

3. Kết quả không có giá trị: Trong ô kết quả, 

không xuất hiện vạch chứng (C). Nguyên nhân 

thường gặp là do lượng mẫu phẩm không đủ 

hoặc thao tác xét nghiệm chưa chính xác. Đọc lại 

hướng dẫn và thực hiện lại xét nghiệm với kit thử 

mới. 

 

 
 

ĐIỀU KIỆN LƯU GIỮ & HẠN DÙNG 

Test xét nghiệm Bioland NanoSign DOA MULTI-4  

nên được lưu giữ ở nhiệt độ từ 2 - 30oC. 

 

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
 

GIỚI HẠN 

Xét nghiệm chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu 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.  

 

 

  

 


