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Ref.: DSD - 863 

                                                                     
 

Um teste rápido para a detecção simultânea e qualitativa de múltiplas drogas e metabólitos de drogas e álcool no fluido oral humano. Para profissionais de saúde, incluindo 
profissionais em sites de pontos de atendimento. Imunoensaio apenas para uso diagnóstico in vitro. 
 USO PRETENDIDO:  
Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream para AMP / MET / THC / COC 
/ OPI / BZO é um imunoensaio cromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa de múltiplas drogas e metabólitos de drogas no fluido oral nas 
seguintes concentrações de corte: 

Teste Calibrador 
Corte 
(ng/mL) 

Anfetamina (AMP) d-Anfetamina 50 
Metanfetamina (MET) d-Metanfetamina 50 
Maconha (THC) 11-nor-9 -THC-9 COOH 50 
Cocaína (COC) Benzoilecgonina 20 
Opiáceos (OPI) Morfina 40 
Benzodiazepínicos (BZO) Oxazepam 50 

Este ensaio fornece apenas um resultado de teste analítico preliminar. Um método químico alternativo mais específico deve ser usado para obter um 
resultado analítico confirmado. A cromatografia gasosa/espectrometria de massa (GC/MS) e a cromatografia gasosa / espectrometria de massa em tandem 
(GC/MS) são os métodos de confirmação preferidos. O julgamento profissional deve ser aplicado a qualquer resultado do teste de abuso de drogas, 
particularmente quando os resultados preliminares positivos são indicados. 
 RESUMO  
Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream para AMP / MET / THC / COC 
/ OPI / BZO e seus metabólitos é um teste de rastreio de fluido oral rápido que pode ser realizado sem o uso de um instrumento. O teste utiliza anticorpos 
monoclonais para detectar seletivamente níveis elevados de drogas específicas no fluido oral humano 
Anfetamina (AMP) 
A anfetamina é uma amina simpaticomimética com indicações terapêuticas. A droga é muitas vezes autoadministrada por inalação nasal ou ingestão oral. Dependendo 
da via de administração, a anfetamina pode ser detectada no fluido oral tão cedo quanto 5-10 minutos após o uso1. A anfetamina pode ser detectada no fluido oral até 72 
horas após o uso1. 
O ensaio de anfetaminas contido no Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream produz um resultado positivo quando a concentração de 
anfetaminas no fluido oral excede 50 ng / mL. Metanfetamina (MET) 
A metanfetamina é um potente estimulante quimicamente relacionado com a anfetaminas mas com maiores propriedades de estimulação do SNC. A droga é 
frequentemente autoadministrada por inalação nasal, tabagismo ou ingestão oral. Dependendo da via de administração, a metanfetamina pode ser detectada no fluido 
oral tão cedo quanto 5-10 minutos após o uso1. A metanfetamina pode ser detectada no fluido oral por até 72 horas após o uso1. 
O ensaio de metanfetamina contido no Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream produz um resultado positivo quando a concentração de 
metanfetamina no fluido oral excede 50 ng / mL. Cocaína (COC) 
A cocaína é um potente estimulante do sistema nervoso central (SNC) e um anestésico local derivado da planta de coca (erythroxylum coca). A droga é 
frequentemente autoadministrada por inalação nasal, injeção intravenosa e tabagismo de base livre. Dependendo da via de administração, cocaína e 
metabólitos, a benzoilecgonina e o éster metílico de ecgonina podem ser detectados no fluido oral tão cedo quanto 5-10 minutos após o uso1. A cocaína e a 
benzoilecgonina podem ser detectadas no fluido oral por até 24 horas após o uso1. 
O ensaio de cocaína contido no Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream para cocaína e opiáceos produz um resultado positivo quando 
o metabólito de cocaína no fluido oral excede 20ng/mL. 
Opiáceos (OPI) 
Os opiáceos da classe de droga referem-se a qualquer droga derivada da papoula de ópio, incluindo compostos que ocorrem naturalmente como a morfina e 
a codeína e drogas semissintéticas, como a heroína. Os opiáceos atuam para controlar a dor deprimindo o sistema nervoso central. As drogas demonstram 
propriedades viciantes quando usadas por períodos prolongados de tempo; os sintomas de abstinência podem incluir transpiração, tremores, náuseas e 
irritabilidade.  Os opiáceos podem  ser tomados por via oral ou por rotas de injeção, incluindo intravenosa, intramuscular e subcutânea; os usuários ilegais 
também podem utilizar a via intravenosa ou por inalação nasal. Utilizando um nível de corte de imunoensaio de 40 ng / mL, a codeína pode ser detectada no 
fluido oral dentro de 1 hora após uma única dose oral e pode permanecer detectável durante 7-21 horas após a dose1. O metabolito de heroína 6-
monoacetilmorfina (6-MAM) é mais prevalente em excretas não metabolizadas e também é o principal produto metabólico da codeína e da heroína2. 
O ensaio de opiáceos contido no Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream produz um resultado positivo quando a concentração de opiáceos no 
fluido oral excede 40 ng / mL. 
Maconha (THC) 
O ácido 11-nor-9-tetrahidrocannabinol-9-carboxílico (9-THC-COOH), o metabólito do THC (9-tetrahidrocannabinol), é detectável no fluido oral pouco depois do 
uso. Acredita-se que a detecção da droga é devido principalmente à exposição direta da droga à boca (administrações orais e tabagistas) e subsequente sequestro da 
droga na cavidade bucal3. Estudos históricos mostraram uma janela de detecção de THC no fluido oral até 14 horas após o uso de drogas3. 

O ensaio de THC contido no Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream produz um resultado positivo quando a concentração de 9-
tetrahidrocannabinol no fluido oral excede 50 ng/mL. Benzodiazepínicos (BZO50) 
Os benzodiazepínicos são medicamentos que são freqüentemente prescritos para o tratamento sintomático de ansiedade e distúrbios do sono. Eles produzem 
seus efeitos através de receptores específicos envolvendo um neuroquímico chamado ácido gama aminobutírico (GABA). Por serem mais seguros e eficazes, 
os benzodiazepínicos substituíram os barbitúricos no tratamento da ansiedade e da insônia. Os benzodiazepínicos também são utilizados como sedativos 
antes de alguns procedimentos cirúrgicos e médicos, e para o tratamento de distúrbios convulsivos e abstinência alcoólica. O risco de dependência física 
aumenta se os benzodiazepínicos forem tomados regularmente (por exemplo, diariamente) por mais de alguns meses, especialmente em doses superiores às 
normais. Parar abruptamente pode trazer sintomas como problemas para dormir, distúrbios gastrointestinais, sensação de indisposição, perda de apetite, 
transpiração, tremores, fraqueza, ansiedade e mudanças na percepção1. 
O ensaio BZO contido no Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream produz um resultado positivo quando a concentração de BZO no fluido oral 
excede 50 ng/mL. 
 PRINCÍPIO DO ENSAIO  
O Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream para AMP / MET / THC / COC / OPI / BZO é um imunoensaio baseado no princípio 
da ligação competitiva. As drogas que podem estar presentes na amostra de fluido oral competem contra o respectivo conjugado de droga para locais de 
ligação em seu anticorpo específico. 
Durante o teste, uma parte da amostra de fluido oral migra para cima por ação capilar. Uma droga, se presente na amostra de fluido oral abaixo da sua 
concentração de corte, não irá saturar os locais de ligação do seu anticorpo específico. O anticorpo reagirá então com o conjugado droga-proteína e uma 
linha colorida visível aparecerá na região da linha de teste da tira de droga específica. A presença de droga acima da concentração de corte na amostra de 
fluido oral irá saturar todos os locais de ligação do anticorpo. Portanto, a linha colorida não se formará na região da linha de teste. Uma amostra de fluido 
oral positivo para drogas não gerará uma linha colorida na região da linha de teste específica da tira por causa da concorrência de drogas, enquanto uma 
amostra de fluido oral negativa de droga irá gerar uma linha na região da linha de teste por causa da ausência de concorrência de droga. 
Para servir de controle processual, uma linha colorida sempre aparecerá na região da linha de controle, indicando que o volume apropriado da amostra foi 
adicionado e ocorreu a perda de membrana. 
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 REAGENTES  
O teste contém tiras de membrana revestidas com conjugados droga-proteína (albumina bovina purificada) na linha de teste, um anticorpo policlonal de cabra contra o 
conjugado ouro-proteína na linha de controle e uma almofada de corante que contém partículas de ouro coloidal revestidas com anticorpo monoclonal de ratinho 

específico para anfetaminas, metanfetamina, cocaína, opiáceos, 9-THC-COOH, Benzodiazepinas. 
 

PRECAUÇÕES  
• Não use após a data de validade. 
• O teste deve permanecer na bolsa selada até o uso. 
• O fluido oral não é classificado como risco biológico, a menos que seja derivado de um procedimento odontológico. 
• O coletor usado e Midstream devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais. 
 ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE  
Armazene como embalado na bolsa selada a 2-30°C. O teste é estável até o prazo de validade impresso na bolsa selada. O teste Midstream deve permanecer 
na bolsa selada até o uso. NÃO CONGELAR. Não use além da data de validade. 
 COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS  
Siga as Instruções de Uso detalhadas abaixo. Nenhuma outra coleta Midstream deve ser usada com este ensaio. O fluido oral coletado em qualquer momento do dia 
pode ser usado. 
Ao testar cartões com álcool, o armazenamento de amostras de fluido oral não deve exceder 2 horas à temperatura ambiente ou 4 horas refrigeradas antes do teste. 
   MATERIAIS 

Materiais Fornecidos 

Materiais Necessários, Mas Não Fornecidos 
 

 DIREÇÕES PARA USO  
Permitir que o teste Midstream, a amostra e / ou os controles atinjam a temperatura ambiente (15-30°C) antes do teste. Peça ao doador que 
não coloque nada na boca, incluindo alimentos, bebidas, goma ou produtos de tabaco durante pelo menos 10 minutos antes da coleta. 
1. Traga a bolsa à temperatura ambiente antes de abri-la. Remova o teste da bolsa selada e use-o dentro de uma hora. 
2. Retire a tampa do Midstream e insira a tira absorvente na boca. Coloque-a sob a língua para coletar o fluido oral até que as linhas coloridas apareçam e, 
em seguida, retire o midstream. 
3. Coloque o teste Midstream em uma superfície limpa e nivelada. Ver a ilustração abaixo. 
4. Leia os resultados da tira de drogas aos 10 minutos. Não leia resultados após 1 hora. 

 

  

• Teste Midstreams • Bula 

• Timer  
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INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS  
(Consulte a ilustração anterior) 

NEGATIVO:* Uma linha colorida aparece na região Controle (C) e as linhas coloridas aparecem na região Teste (T). Este resultado negativo 
significa que as concentrações na amostra de fluido oral estão abaixo dos níveis de corte designados para uma determinada droga testada. 
*NOTA: A sombra das linhas coloridas na região de Teste (T) pode variar. O resultado deve ser considerado negativo sempre que houver uma linha fraca. 
POSITIVO: Aparece uma linha colorida na região Controle (C) e NENHUMA linha aparece na região Teste (T). O resultado positivo significa que 
a concentração de droga na amostra de fluido oral é maior que o corte designado para uma droga específica. 
INVÁLIDO: Nenhuma linha aparece na região de Controle (C). O volume de amostra insuficiente ou técnicas processuais incorretas são os motivos 
mais prováveis para a falha da linha de Controle. Leia as instruções e repita o teste com um novo cartão de teste. Se o 
resultado ainda for inválido, entre em contato com o fabricante. 
 CONTROLE DE QUALIDADE  
Um controle processual interno está incluído no teste. Uma linha colorida que aparece na região de controle (C) é um 
controle processual interno positivo. Ele confirma volume de amostra suficiente, medição adequada de membrana e 
técnica de procedimento correta. 
 LIMITAÇÕES  
1. O Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream fornece apenas um resultado analítico qualitativo e preliminar. Um método analítico 

secundário deve ser usado para obter um resultado confirmado. A cromatografia gasosa / espectrometria de massa (GC/MS) ou a cromatografia gasosa 
/ espectrometria de massa em tandem (GC/MS / MS) são métodos de confirmação preferidos.4 

2. Um resultado de teste positivo não indica a concentração da droga na amostra ou na via de administração. 
3. Um resultado negativo pode não indicar necessariamente uma amostra sem drogas. A droga pode estar presente na amostra abaixo do nível de corte 

do ensaio. 
Sensibilidade Analítica 

Um pool de solução salina tamponada com fosfato (PBS) foi respingado com drogas para atingir concentrações de 50% de corte, 25% de corte e + 300% 
de corte e testadas com o Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream. Os resultados estão resumidos a seguir. 
 
 
 

Faixa de Corte 
Concentração 

de Droga 

AMP MET THC BZO OPI COC 

- + - + - + - + - + - + 

0% Corte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50% Corte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25% Corte 27 3 28 2 27 3 25 5 27 3 27 3 

Corte 15 15 16 14 12 18 13 17 13 17 15 15 

+25% Corte 7 23 6 24 8 22 4 26 7 23 8 22 

+50% Corte 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

+300% Corte 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

 

Especificidade Analítica 
 
 

A tabela a seguir enumera a concentração de compostos (ng/mL) acima dos quais o Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream para 
AMP / MET / THC / COC / OPI / BZO identificou resultados positivos a um tempo de leitura de 10 minutos. 
 
 
Composto ng/ml 
ANFETAMINA (AMP) 
d-Anfetamina 50 
d/l-Anfetamina 100 
ß-Feniletilamina 25,000 
Triptamina 12,500 
p-Hidroxianfetamina 100 
(+)3,4-Metilenedioxianfetamina (MDA) 100 
l-Anfetamina 25,000 
Metoxifenamina 12,500 
METANFETAMINA (MET) 
d-Metanfetamina 50 
Fenfluramina 60,000 
p-Hidroximetanfetamina 400 
Metoxifenamina 25,000 
Mefentermina 1,500 
3,4-Methilenedioxiymetanfetamina (MDMA) 50 
l-Fenilefrina (R)-(-)-Fenilefrina 6,250 
Procaina 2,000 
    (1R,2S) - (-) Ephedrina 400 
Efedrina 400 
Benzfetamina 25,000 
MACONHA (THC) 
11-nor-9 -THC-9 COOH 50 
Cannabinol 50,000 
8 -THC 25,000 
9 -THC 40,000 
11-nor-8-THC-9 COOH 40 
COCAINA (COC) 
Benzoilecgonina 20 
Cocaina 20 
Cocaethilena 30 
Ecgonina 1,500 
Ecgonina metil ester 12,500 
OPIÁCEOS(OPI) 
Morfina 40 
Codeina 25 
Etilmorfina 25 
Hidromorfina 100 
Hidrocodona 100 
Levorfanol 400 
Oxycodona 25,000 
Morphina 3-β-D-Glucuronida 50 
Norcodeina 6,250 
Normorfina 25,000 
Nalorfina 10,000 
Oximorfona 25,000 
Tebaina 2,000 
Diacetilmorfina (Heroina) 50 
6-Monoacetilmorfina 25 
Benzodiazepinicos (BZO) 
Alprazolam 25 
a-hydroxialprazolam 250 
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Bromazepam 130 
Clordiazepoxido 130 
Clobazam 25 
Clonazepam 65 
Clorazepato de potássio 65 
Delorazepam 130 
Desalquiilflurazepam 25 
Diazepam 250 
Estazolam 1,000 
Flunitrazepam 25 
(±) Lorazepam 500 
RS-Lorazepamglucuronídeo 25 
Midazolam 1,000 
Nitrazepam 25 
Norclordiazépoxido 25 
Nordiazepam 130 
Oxazepam 50 
Temazepam 25 
Triazolam 500 

 
 
Reatividade Cruzada 

 

Um estudo foi conduzido para determinar a atividade cruzada do teste com compostos gotejados em estoque de BPS sem droga. Os seguintes compostos não 

demonstraram resultados falso positivos no Teste Rápido para Detecção de Múltiplas Drogas em Midstream quando testados a concentrações de até 100 g/mL. 

 

Acetaminofeno d/l-Clorofeniramina Tetraciclina    

N-Acetilprocainamida Cloroquina Tetrahidrocortisona s (β-
D-Glucuronídeo) 

   

Aminopirina Clonidina Tioridazina    

Ampicilina l-Cotinina  Tolbutamida    

Apomorfina Deoxicorticosterona Trifluoperazina    

Atropina Diclofenaco d/l-Triptofano    

Ácido Benzóico Digoxina Ácido úrico    

d/l-Bromfeniramina l -Ψ-Efedrina Cetoprofeno    

Hidrato de cloral Estrona-3-sulfato Loperamida    

Clorotiazida                              l(–)-Epinefrina Meprobamato    

Clorpromazina Fenoprofeno Ácido nalidíxico    

Colesterol Ácido gentísico Niacinamida    

Cortisona Hidralazina Noretindrona    

Creatinina Hidrocortisona Noscapina    

Dextrometorfano P-hidroxitaramina Ácido oxálico    

Diflunisal Iproniazida Oximetazolina    

Difenhidramina Isoxsuprina Penicilina-G    

β-Estradiol Labetalol Perfenazina    

Etil-p-aminobenzoato Meperidina Cloridrato de trans-2-
fenilciclopropilamina 

   

Eritromicina Metilfenidato Prednisolona    

Furosemida Naproxeno d / l-Propranolol    

Hemoglobina Nifedipina dD-pseudoefedrina    

Hidroclorotiazida d-Norpropoxifeno Quinina    

Ácido O-Hidroxi-hipúrico d / l-Octopamina Ranitidina    

Ibuprofeno Ácido oxolínico Serotonina    

d / l-isoproterenol Papaverina Sulindaco    

Acetofenetidina Cloridrato de pentazocina Tetrahidrocortisona 3-
acetato 

   

Ácido acetilsalicílico Fenelzina Tiamina    

Amoxicilina  Fenilpropanolamina d / l-tirosina    

l-ácido ascórbico Prednisona Triantereno    

Aspartame d-Propoxifeno Trimetoprima    

Ácido benzílico Quinacrina Tiramina    

Benzfetamina Quindina Verapamil    

Cafeína Ácido Salicílico Zomepirac    

Cloranfenicol Sulfametazina     
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