Remiss för droganalyser i Urin
Kundnr:

Organisation/företag:

_Provdatum:

Adress:
_E-postadress:

Streck-kod

Tel:

Läkemedelsintag senaste 10 dygnen:

Att urinprovet är lämnat enligt instruktion på baksidan, intygas av provtagare:
Namn (provtagare):

_ Signatur (provtagare):

_

Ifylls av provlämnaren:
Jag intygar att uppgifterna är korrekta, att urinen i min närvaro hällts i oöppnad förpackning och därefter förseglats.
Initialer:

Signum:(ej hela namnet)

Datum:

Å vårt laboratoriums vägnar hälsar vi att vi TYVÄRR inte utför den senaste stora multi-analysen i urin på ett
tag framöver. Anledningen till det är nya EU-förordningar som ställer nya krav på all IVD-diagnostik. Detta
medför att det kommer att dröja till nästa år innan vi åter kan erbjuda multi-analysen i urin. Alla andra
urinanalyser är som tidigare. Alla substanser som ingick i multi-analysen kan vi såklart fortfarande analysera - men
inte i EN enda analys, ni måste precisera önskad drog-grupp. Det innebär att vi utför de omfattande
stora gruppanalyserna med över 60 droger i varje grupp. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp.
Fullständig lista över vilka substanser som ingår i respektive analys finns i analysportalen.
Välj analys nedan genom att sätta ett kryss i rutan till vänster om önskad(e) analys(er).
Varje kryss är en beställd analys.
THC - Nedtrappning med kvot, vid värde ≤500 ng/mL
Stor Opiat/Opioid-analys, ca 60st, juridiskt hållbart
Stor Bensodiazepin- analys, ca 60st, juridiskt hållbart
Stor Amfetamin-analys, ca 80st, juridiskt hållbart
Separation av D-/L-amfetamin (exv. vid medicinering av Elvanse)
Spice, >200st
KAT (Cathinones)
GHB
Anabola Steroider, 895.>2000 droger - Intoxprov, kort spårtid av ”okänd substans”, juridiskt hållbart
Verifikation av positivt snabbtest, ange drog:
Kiralt Ketamin – separation av missbruks-ketamin och läkemedelsketamin NY!
Injektion av Sackaros och Laktos NY!
Körkortsanalys: Antikroppsanalys av 4 droggrupper (THC, Amfetaminer, Bensodiazepiner
och Kokain; Kostnad för verifiering tillkommer) +GC/MS-analys Opiater ca 60 st. 599.Valfri analys, ange:

Kitet innehåller: 2 provrör med lock och 2 förlängningsrör, box med remiss (som du nu läser),
streckkoder finns bara i provkit. Sedan river du av ett ark med 10 etiketter från egen rulle.
Du behöver även en Urinmugg (ingår ej i kitet).

INSTRUKTION:
1. Fyll i remissen på omstående sida. Ange klientens Initialer, ej namn eller personnummer.
Var noga att ange E-postadress och Kundnummer!
2. Se till att få urin i ren mugg. Följ gällande regler för att undvika manipulation.
a)
b)
c)
d)

Skruva av det gula locket, men spara det. Sätt på förlängningsröret.
Dra upp pistongens bas till linjen på röret, så du har ett nästan fullt rör med urin.
Vänd på röret och sug in sista urindropparna innan förlängningsröret tas av.
Bryt av hela det uppstickande handtaget och kasta det samt förlängningsröret.

Skruva på det lilla locket.
Upprepa med nästa rör.

b.

d.

4. Sätt på streckkodsetiketter:
a) En på varje provrör,
b) En på remissen, översta vänstra hörnet
c) Kopiera remissen för uppföljning. Ange klient-namn på den egna kopian!
d) Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.
7. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
8. Lägg ned 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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