Remiss för droganalyser i Urin
Kundnr:_______Organisation/företag:____________________________________________Provdatum:_______________

Streck-kod

Adress:______________________________________________________________________________________________
Tel:________________________E-postadress:
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:

62 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
62 ANALYSERADE ÄMNEN:
CUT-OFF
(ng/mL)
Amfetamin,
Metamfetamin,
MDMA,
MDA
Amfetamin
50
Diazepam,
Nordiazepam,
Oxazepam,
Temazepam,
Fenazepam,
3-OH-Fenazepam,
7Bensodiazepiner
50
Kokain
Cannabinoider
Opiater
Opioider
Övriga
Buprenorfin
Metadon
Urinkontroller

Aminoklonazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Alprazolam, α-OH-Alprazolam,
Flurazepam, 1-OH-Etyl-Flurazepam, Desalkylflurazepam, Midazolam, α-OHMidazolam, Bromazepam, 3-OH-Bromazepam, Lorazepam
Bensoylecgonin
THC-karboxylsyra med kvot

Morfin, 6-Acetylmorfin, Kodein, Norkodein,
6-Acetylkodein, Dihydrokodein
Tramadol, O-Desmetyltramadol, Fentanyl, Norfentanyl, Oxykodon, Noroxykodon
Tilidin, Nortilidin, Naloxon, Hydromorfon, Dextrometorfan, Loperamid, Dextrorfan,
N-Desmetylloperamid, Mitragynin
Ketamin, Zolpidem (Stilnoct), Zolpidem-Fenyl-4-Karboxylsyra, Zaleplon (Sonata), 5Oxo-Zaleplon, Zopiclon (Imovane), Norzopiklon, Pregabalin (Lyrica), Metylfenidat
(Concerta), Ritalinsyra, Gabapentin, 2-Amino-5-Kloropyridin, Dehydronorketamin
Buprenorfin, Norbuprenorfin
Metadon, EDDP
pH, kreatinin

THC - Nedtrappning med kvot, även under cut-off 25ng/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
se www.prodiagnostics.se för mer info
KAT (Chatinones)
GHB
Anabola Steroider, 895.>2000 droger - Intoxprov, kort spårtid av ”okänd substans”, juridiskt hållbart
Verifikation av positivt snabbtest, ange drog:
Valfri analys, ange:

25
10
5-50
5-50
5-50
2
50
se svar

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.

a.

b.

c.

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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