Remiss för missbruks-analyser i saliv
Kundnr:

Organisation/företag:

Provdatum:

Streck-kod

Adress:

E-postadress:

Tel:

Läkemedelsintag senaste 10 dygnen:

Att salivprovet är lämnat enligt instruktion på baksidan, intygas av provtagare:
Namn (provtagare):
Ifylls av provlämnaren:
Initialer:

Signatur (provtagare):
Jag intygar att uppgifterna är korrekta, att saliven i min närvaro hällts i oöppnad
förpackning och därefter förseglats.
Signum:(ej hela namnet)
Datum:

>70 droger i en analys, se schemat nedan, och/eller ett eller flera av övriga alternativ
nedan. Markera med kryss. Varje kryss är en beställd analys.
DROGGRUPP
>70 ANALYSERADE ÄMNEN:
CUT-OFF (ng/mL)
Amfetamin
Bensodiazepiner

Kokain
Cannabinoider
Opiater
Opioider
Övriga

Buprenorfin
Metadon
Saliv-kontroller

Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MBDB, MDA, MDE, BDB, PMMA,
4-MEC, Pentedron, α-PVP, Mefedron, Metylon, Butylon, MDPV
Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Fenazepam,
Alprazolam, 7- Aminoklonazepam, Flurazepam, Desalkylflurazepam,
Flunitrazepam, 7- Aminoflunitrazepam, Midazolam, Bromazepam,
Lorazepam

1,0

Kokain, Bensoylecgonin,

1,0
1,0
0,1 till 1,0

THC – Kort spårtid, max 24 h
Morfin, 6-Acetylmorfin (heroin), Kodein, Norkodein,
6-Acetylkodein, Dihydrokodein, Noskapin
Tramadol, O-Desmetyltramadol, Fentanyl, Oxykodon, Noroxykodon, Mitragynin,
Tilidin, Nortilidin, Naloxon, Hydromorfon, Dextrometorfan, Loperamid
Ketamin, Zolpidem (Stilnoct), Zaleplon (Sonata), Zopiclon (Imovane),
Pregabalin (Lyrica), Metylfenidat (Concerta), Ritalinsyra, Gabapentin,
Bupropion, Difenhydramin, Doxepin, Quetiapin, Mirtazapin, Venlafaxin,
Olanzapin, Citalopram, Lidokain
Buprenorfin, Norbuprenorfin
Metadon, EDDP
Amylas, Kortisol, Salivvolym, salivkoncentration

Stor Opiat/Opioid se www.prodiagnostics.se för mer info
Stor Bensodiazepin se www.prodiagnostics.se för mer info
Stor Amfetamin, Internetdroger se www.prodiagnostics.se för mer info
Separation av D-/L-amfetamin (Ex vid medicinering av Elvanse)
THC-karboxylsyra (huvudmetabolit), påvisar kroppspassage
se www.prodiagnostics.se för mer info
Spice, >200 st
KAT (Cathinones)
>2000 droger - Intoxprov, kort spårtid av ”okänd substans”
Kiralt Ketamin - separation av missbruks-ketamin och läkemedelsketamin NY!
Valfri analys, ange:

0,1 till 1,0

0,1 till 1,0
1,0

1,0/0,1
1,0/0,1
se svar

0,1-1,0
0,1-1,0
0,1-1,0

0,1-1,0

INSTRUKTION
Du behöver:
En burk med orange lock, 2 tomma vakuumrör med orange kork, ett rör med blå kork
innehållande gul vätska, Box med remiss (denna), plastpåse med absorbentpapper,
Streckkoder (ett ark på 10 etiketter rivs av från medföljande rulle. Obs: kasta de överblivna!)
Ifyllningsbar remiss kan laddas ner från www.prodiagnostics.se)
1. Fyll i remissen; Ert kundnr, E-mail, klientens läkemedel, klientens Initialer, (ej namn eller personnr!)
2. Låt klienten skölja munnen eller dricka ett glas vatten och därefter säga några meningar (så
vattnet säkert svalts undan). Ta av den blå gummikorken från provröret med gulfärgad vätska.
Låt klienten ta den citronsmakande vätskan i munnen, i 2 minuter.
3. Vätskan spottas sen ner i den stora burken med orange lock. Sätt på locket men skruva inte
på locket hela vägen ner så sprutspetsen når helt i botten, - då kan inte saliven sugas upp!
4. Drag av den runda pappersetiketten på locket. Ställ burken på plan yta.
Tryck ner provrören (med orange gummipropp) ett i sänder, på nålen i gropen.
Vätskan sugs upp i vakuumrören. Om vätskan inte sugs upp i rören, backa burkens skruvlock lite
så luft släpps in. Dra ev. upp första röret när det är halvfullt, så räcker provet till två rör. Viktigt
vid omkörning.

5. Sätt på streckkodsetiketter:
a) En på varje provrör (B-prov är viktigt för att på begäran kunna köra om analysen)
b) En på remissen, översta vänstra hörnet
c) Skriv patient-namn på den långa etiketten, som du behåller för spårning.
d) Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.
6. Ta gärna en kopia av remissen för uppföljning och arkivering.
7. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
8. Lägg i kartongen:
a) Den förslutna plastpåsen med provrören.
b) Remissen, glöm ej ange e-postadress och kundnummer!
9. Förslut kartongen och posta.
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