
 

1/ 2 

Швидкий тест на 3 наркотики, касета 
(MDPV1000/α-PVP1000/MCAT500) (сеча) 

Інструкція з використання 
REF: DOA-135 Укр 

 

 
Швидкий тест для якісного виявлення MDPV/α-PVP/MCAT у сечі 
людини.  
Тільки для професійної діагностики in vitro. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на 3 наркотики, касета – це швидкий хроматографічний 
імуноаналіз для якісного виявлення декількох наркотичних речовин і 
їхніх метаболітів у сечі з наступною чутливістю визначення (граничними 
концентраціями):  

Тест Калібратор 
Рівень 
визначення 
(нг/мл) 

Альфа-піролідиновалерофенон 
(α-PVP 1000) 

alpha-Pyrrolidinovalerophenone 1000 

3,4-метилендіоксипіровалерон 
(MDPV 1000) 

3,4-methylenedioxypyrovalerone 1000 

Меткатинон (MCAT 500) methcathinone 500 
Цей аналіз дає лише попередні аналітичні результати. Для отримання 
підтвердження аналітичного результату необхідно використовувати 
більш специфічний альтернативний хімічний метод. Газова 
хроматографія/мас-спектрометрія (GC/MS) є найкращим 
підтверджувальним методом. Оцінка клінічних даних і професійне 
судження повинні застосовуватися до будь-якого результату 
тестування на зловживання наркотиками, особливо коли виявлені 
попередні позитивні результати.  
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Швидкий тест на 3 наркотики, касета – це швидкий скринінговий тест 
(сеча), який проводиться без застосування спеціальних інструментів. 
Тест використовує моноклональні антитіла для вибіркового виявлення 
підвищених рівнів специфічних наркотиків у сечі.  
α-PVP (альфа-піролідиновалерофенон) 
Альфа-піролідиновалерофенон (також відомий як α-PVP, A-PVP, 
alpha-PVP і Flakka) – це синтетичний стимулятор класу катинонів, 
представник класу піролідинів.1 α-PVP може бути кількісно визначений у 
крові, плазмі або сечі для підтвердження діагнозу інтоксикації у 
госпіталізованих хворих або служити доказом у розслідуванні причини 
смерті в судово-медичній експертизі.2 Він, як правило, має форму 
кристалічного порошку або кристалічних уламків, які користувачі 
вживають для отримання сильних, але короткочасних стимулюючих 
ефектів ейфорії, які можна порівняти з ефектами від метамфетаміну та 
кокаїну при вдиханні або інгаляції. Повідомляється, що причиною або 
однією з головних причин смерті при самогубствах і передозуваннях, 
спричинених комбінаціями лікарських засобів, є α-PVP.3, 4 
Повідомлялося принаймні про одну смерть, де даний наркотичний засіб 
був у комбінації з пентедроном і спричинив зупинку серця.  
MDPV (3,4-метилендіоксипіровалерон) 
3,4-метилендіоксипіровалерон (MDPV) – це психоактивна рекреаційна 
наркотична речовина зі стимулювальними властивостями, яка діє як 
інгібітор зворотного захоплення норадреналіну-дофаміну (NDRI). 
Вперше вона була розроблена в 1960-х роках командою з Boehringer 
Ingelheim. MDPV залишався незрозумілим стимулятором до 2004 року, 
коли він почав продаватися як синтетичний наркотик. Продукти, 
позначені як солі для ванн, що містили MDPV, раніше продавалися як 
рекреаційні препарати на автозаправних станціях і в магазинах у 
Сполучених Штатах, подібно до продажу Спайсу і К2 як суміші для 
куріння. 
MDPV – це 3,4-метилендіокси заміщений аналог сполуки піровалерону, 
розробленого у 1960-х роках, який використовувався для лікування 
хронічної втоми та як анорексант, але виникли проблеми зловживання і 
залежності. Хоча, незважаючи на структурну схожість, ефекти від MDPV 
мало схожі на інші похідні метилендіоксифенілалкіламіну, такі як 
3,4-метилендіокси-N-метиламфетамін (МДМА), які виявляють 
переважно стимулювальні ефекти з м’якими ентактогенними 
властивостями. 
MDPV метаболізується за допомогою CYP450 2D6, 2C19, 1A2 і COMT 
(фаза 1 в печінці) в метилкатехол і піролідин, які глюкоронізуються 
(уридин 5'-дифосфо-глюкоронозил-транферазою), і виводяться 
нирками; лише невелика частина метаболітів виводиться з калом. 
Вільного піролідину у сечі не виявиться. 

MCAT (Меткатинон) 
Меткатинон – моноаміновий алкалоїд і психоактивний стимулятор, 
заміщений катинон. Меткатинон – це наркотик, що викликає сильну 
залежність, в першу чергу психологічну; більшість ознак залежності – 
емоційні або психологічні. Він був популяризований і продовжує 
продаватися під такими оманливими назвами, як "солі для ванн", 
"рослинні добрива" або "хімічні речовини для досліджень", але це 
насправді потужний психостимулятор, який використовується як 
рекреаційний наркотик. Вплив цього препарату зазвичай триває від 4 до 
6 годин. Він використовується як рекреаційний через його сильний 
стимулювальний і ейфорійний ефекти, викликаючи звикання, з 
фізичним та психологічним синдромом відміни, якщо його вживання 
припиняється після тривалого або в великих дозах застосування.5 Його 
зазвичай нюхають, але також курять, вводять ін’єкційно або приймають 
перорально. Меткатинон входить до списку речовин, що контролюються 
за Переліком I Конвенції про психотропні речовини та Закону про 
контрольовані речовини Сполучених Штатів, і тому не вважається 
безпечною або ефективною речовиною при діагностиці, профілактиці 
або лікуванні будь-якої хвороби і не має затвердженого медичного 
застосування. Меткатинон має дуже високу афінність до транспортера 
дофаміну і транспортера норепінефрину (норадреналіну). Його 
спорідненість до серотонінового транспортера менша, ніж у 
метамфетаміну.6 
ПРИНЦИП ДІЇ 
Під час тестування, зразок сечі мігрує вздовж мембрани за допомогою 
капілярних сил. Якщо наркотик наявний у сечі в концентрації нижче 
рівня визначення, не відбудеться зв’язування зі специфічним антитілом. 
Антитіло тоді буде реагувати з кон'югатом наркотик-білок і видима 
кольорова лінія з’явиться в тестовій зоні смужки для специфічного 
наркотика. Наявність наркотика в концентрації вище рівня визначення 
дасть зв’язування з антитілами. Отже, кольорова лінія не буде 
формуватися в тестовій зоні. 
Позитивний на наркотик зразок сечі не буде генерувати кольорову лінію 
в специфічній тестовій зоні смужки через конкуренцію з наркотиком, а 
негативний на наркотик зразок сечі буде генерувати лінію в тестовій 
зоні, тому що відсутня конкуренція з наркотиком.  
В якості процедурного контролю, кольорова лінія буде завжди 
з’являтися в контрольній зоні, підтверджуючи достатній об’єм зразка і 
просочування мембрани.  
РЕАГЕНТИ 
Кожна тест-лінія містить анти-наркотик мишаче моноклональне 
антитіло і відповідні кон’югати наркотик-білок. Контрольна лінія містить 
козині анти-кролячі IgG поліклональні антитіла і кролячі IgG. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 Для медичних працівників, включаючи професіоналів у місцях 

надання допомоги. 
 Імуноаналіз призначений тільки для професійної діагностики in vitro. 

Тест-касету не слід виймати з герметичної упаковки до моменту 
використання. 

 Усі зразки можуть бути потенційно небезпечними, тому поводитись з 
ними потрібно так, ніби вони містять інфекційний агент. 

 Використану тест-касету слід утилізувати у відповідності до 
державних і місцевих вимог. 

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Тест-касету слід зберігати в герметичній упаковці при температурі 
2-30°С. Тест-касета стабільна до кінця терміну придатності, зазначеного 
на герметичній упаковці. Тест-касета повинна залишатися в герметичній 
упаковці до моменту застосування. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Не 
використовувати після закінчення терміну придатності. 
ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

Аналіз сечі 
Зразок сечі слід збирати у чистий і сухий контейнер. Може 
використовуватися сеча, зібрана у будь-який час доби. Зразки сечі з 
видимим осадом потрібно центрифугувати, фільтрувати або дозволили 
осаду осісти, щоб отримати прозорий зразок для тестування. 

Зберігання зразка 
Зразки сечі можуть зберігатися при температурі 2-8°C до 48 годин 
перед тестуванням. Для більш тривалого зберігання зразки потрібно 
заморозити і зберігати при температурі нижче -20°C. Заморожені зразки 
повинні бути розморожені і добре перемішані перед тестуванням.  
 
МАТЕРІАЛИ 

Матеріали, що надаються 
 Тест-касети             Піпетки  Інструкція з використання 

Необхідні матеріали, що не входять до набору 
 Таймер                              Контейнери для забору зразка 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Довести тест-касету, зразок сечі, і/або контрольні зразки до 
кімнатної температури (15-30°С) перед тестуванням. 
1. Довести упаковку до кімнатної температури перед відкриттям. 

Вийняти тест-касету з герметичної упаковки та використати протягом 
1 години.  

2. Покладіть касету на чисту і рівну поверхню. Тримаючи піпетку 
вертикально, додати 3 повні краплі зразка сечі (приблизно 120 
мкл) в отвір для зразка (S) тест-касети, потім запустити таймер. 
Уникайте потрапляння бульбашок повітря в отвір для зразка (S). Див. 
рисунок нижче.  

3. Зачекайте до появи кольорової (-их) лінії (-й). Інтерпретуйте 
результати через 5 хвилин. Не можна інтерпретувати результати 
пізніше, ніж через 10 хвилин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

(Будь ласка, зверніться до рисунка вище) 
НЕГАТИВНИЙ:* Кольорова лінія з’являється в контрольній зоні (C) 
і кольорові лінії з’являються в тестовій зоні (T). Цей негативний 
результат означає, що концентрації у зразку сечі нижче рівня 
визначення для конкретної наркотичної речовини.  
*Примітка: Інтенсивність кольорової (-их) лінії (-й) в тестовій зоні (T) 
може варіюватися. Результат слід вважати негативним, коли є навіть 
слабка лінія. 
ПОЗИТИВНИЙ: Кольорова лінія з’являється в контрольній зоні (C) і 
кольорові лінії не з’являються в тестовій зоні (T). Позитивний 
результат означає, що концентрація наркотику у зразку сечі більша 
рівня визначення для конкретної наркотичної речовини. 
НЕДІЙСНИЙ: Не з’явилась лінія в контрольній зоні (C). Недостатній 
об’єм зразка або некоректно проведена процедура є найбільш частими 
причинами відсутності лінії в контрольній зоні. Прочитайте спосіб 
використання ще раз і повторіть тестування з новою тест-касетою. Якщо 
результат знову недійсний, зв'яжіться з виробником. 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Процедурний контроль включений у тест. Кольорова лінія, що 
з’являється в контрольній зоні (С), є внутрішнім процедурним 
контролем, що підтверджує достатній об’єм зразка, адекватне 
просочування мембрани і коректність техніки виконання процедури.  
Стандартні зразки для контролю не постачаються з тест-набором. 
Рекомендується, щоб позитивні і негативні стандартні зразки 
тестувалися згідно з належною лабораторною практикою для 
підтвердження процедури аналізу та коректності роботи тесту. 
ОБМЕЖЕННЯ 
1. Швидкий тест на 3 наркотики, касета надає лише якісний, попередній 

аналітичний результат. Інший аналітичний метод повинен 
застосовуватися для підтвердження результату. Газова 
хроматографія/мас-спектрометрія (GC/MS) – найкращий метод для 
підтвердження результатів. 

2. Існує ймовірність того, що технічні або процедурні помилки, а також 
інтерферуючі речовини у зразках сечі, можуть призвести до 
помилкових результатів. 

3. Фальсифікатори, такі як відбілювач і/або галун, у зразках сечі можуть 
давати помилкові результати незалежно від використовуваного 
аналітичного методу. Якщо підозрюється фальсифікація, тест слід 
повторити з іншим зразком сечі. 

4. Позитивний результат не показує рівень або інтоксикацію, спосіб 
введення або концентрацію наркотику в сечі. 

5. Негативний результат не обов'язково свідчить про відсутність 
наркотиків в сечі. Негативні результати можуть бути отримані при 
наявності наркотику нижче рівня визначення тесту.  
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2/ 2 

6. Цей тест не диференціює наркотичні речовини і певні ліки. 
7. Позитивний результат тесту може бути завдяки вживанню певних 

харчових продуктів або харчових добавок. Алкоголь у повітрі, такий як 
розпилення парфумів, дезодорантів, засобів для очищення скла тощо, 
може впливати на визначення наявності алкоголю. Тому необхідно 
вживати належних заходів, щоб уникнути непотрібного впливу таких 
агентів у повітрі в зоні тестування. 

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Негативний результат означає, що концентрація наркотику нижче рівня 
визначення. Позитивний результат означає, що концентрація наркотику 
вище рівня визначення.  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Точність 
Порівняння проводили між Швидким тестом на 3 наркотики 
(MDPV1000/α-PVP1000/MCAT500), касета (сеча) і методом газової 
хроматографії/мас-спектрометрії (GC/MS). Тестування проводили на 
клінічних зразках, зібраних при проведенні скринінгу на наркотики. 
Отримані наступні результати: 

Метод GC/MS 
 % співпадіння з 

GC/MS 
Швидкий тест на 3 
наркотики, касета 

Позитивний Негативний 

α-PVP  
1000 

Позитивний 35 2 92,1% 
Негативний 3 60 96,8% 

MDPV 
1000 

Позитивний 28 1 93,3% 
Негативний 2 69 98,6% 

MCAT 
500 

Позитивний 20 4 90,9% 
Негативний 2 76 95,0% 

Аналітична чутливість 
До вільних від наркотиків зразків сечі були додані наркотичні речовини в 
нижченаведених концентраціях. Результати підсумовані нижче. 

Концентрація наркотику  
Рівень визначення 

α-PVP MDPV MCAT 
1000 нг/мл 1000 нг/мл 500 нг/мл 
- + - + - + 

0% рівня визначення 30 0 30 0 30 0 
-50% рівня визначення 30 0 30 0 30 0 
-25% рівня визначення 26 4 6 4 28 2 

Рівень визначення 15 15 14 16 17 13 
+25% рівня визначення 3 27 3 27 3 27 
+50% рівня визначення 0 30 0 30 0 30 

+300% рівня визначення 0 30 0 30 0 30 
Аналітична специфічність 

Нижчеперелічені речовини у зазначених концентраціях (нг/мл) можуть 
бути виявлені Швидким тестом на 3 наркотики, касета через 5 хвилин. 
Аналіти Конц. (нг/мл) 

α-PVP 
альфа-піролідиновалерофенон 1000 

MDPV 
3,4-метилендіоксипіровалерон 1000 

MCAT 
S(-)-Меткатинон HCl 500 
Метоксифенамін 100000 
R(+)-Меткатинон HCl 1500 
3-Флуорометкатинон HCl 1500 

 
Точність 

Дослідження проводилося у трьох лікарнях з використанням 3 різних 
серій тестів для демонстрації внутрішньосерійної, міжсерійної точності 
та точності оператора. В ідентифікаційні картки вносили дані 
закодованих зразків, які містили наркотики в концентраціях 50% і 25% 
від рівня визначення та негативні зразки; вони були промарковані, 
засліплені та протестовані у кожному місці. Результати наведені нижче: 
α-PVP  

Альфа-піролідиновалерофенон  
Концентрація (нг/мл) 

Кількість 
на місці 

Місце A Місце B Місце C 

- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
500 10 10 0 10 0 10 0 
750 10 8 2 9 1 9 1 
1250 10 2 8 3 7 1 9 
1500 10 0 10 0 10 0 10 

 
 

MDPV 

3,4-метилендіоксипіровалерон  
Концентрація (нг/мл) 

Кількість 
на місці 

Місце A Місце B Місце C 

- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
500 10 10 0 10 0 10 0 
750 10 9 1 9 1 8 2 
1250 10 1 9 1 9 1 9 
1500 10 0 10 0 10 0 10 

 
MCAT 

Меткатинон  
Концентрація (нг/мл) 

Кількість 
на місці 

Місце A Місце B Місце C 

- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
250 10 10 0 10 0 10 0 
375 10 9 1 8 2 9 1 
625 10 2 8 2 8 2 8 
750 10 0 10 0 10 0 10 

Вплив питомої ваги сечі 
До 15 зразків сечі з нормальною, високою і низькою питомою вагою 
(1,005-1,035) було додано наркотики з рівнями 50% нижче та 50% вище 
рівня визначення відповідно. Усі вони були протестовані за допомогою 
Швидкого тесту на 3 наркотики, касета, а також 15 зразків цієї ж сечі без 
наркотиків. Результати показали відсутність впливу питомої ваги сечі на 
результати тесту. 

Вплив pH сечі 
До зразків вільної від наркотиків сечі з рівнями pH від 5 до 9 з кроком в 1 
одиницю було додано наркотики з рівнями 50% нижче та 50% вище 
рівня визначення. Усі вони були протестовані за допомогою Швидкого 
тесту на 3 наркотики, касета. Результати показали відсутність впливу pH 
сечі на результати тесту. 

Перехресна реактивність 
Було проведено дослідження для виявлення перехресної реактивності 
тесту з іншими сполуками з використанням вільної від наркотиків сечі 
або позитивної на марихуану сечі. Нижченаведені сполуки у 
концентраціях 100 мкг/мл не показали перехресної реактивності при 
тестуванні Швидким тестом на 3 наркотики, касета (сеча). 
Acetophenetidin Cortisone Zomepirac d-Pseudoephedrine 

N-Acetylprocainamide Creatinine Ketoprofen Quinidine 
Acetylsalicylic acid Deoxycorticosterone Labetalol  Quinine 
Aminopyrine Dextromethorphan Loperamide Salicylic acid 
Amoxicillin Diclofenac Meprobamate Serotonin 
Ampicillin Diflunisal Isoxsuprine Sulfamethazine 
l-Ascorbic acid Digoxin d,l-Propanolol Sulindac 
Apomorphine Diphenhydramine Nalidixic acid  Tetracycline 

Aspartame 
Ethyl-p-aminobenz
oate 

Naproxen Tetrahydrocortisone,  

Atropine -Estradiol Niacinamide 3-acetate 
Benzilic acid Estrone-3-sulfate Nifedipine Tetrahydrocortisone 

Benzoic acid Erythromycin Norethindrone Tetrahydrozoline 
Bilirubin Fenoprofen Noscapine Thiamine 
d,l-Brompheniramine Furosemide d,l-Octopamine Thioridazine 
Caffeine Gentisic acid Oxalic acid d,l-Tyrosine 
Cannabidiol Hemoglobin Oxolinic acid Tolbutamide 
Chloral hydrate Hydralazine Oxymetazoline Triamterene 
Chloramphenicol Hydrochlorothiazide Papaverine Trifluoperazine 
Chlorothiazide Hydrocortisone Penicillin-G Trimethoprim 

d,l-Chlorpheniramine 
o-Hydroxyhippuric 
acid 

Perphenazine d,l-Tryptophan 

Chlorpromazine 3-Hydroxytyramine Phenelzine Uric acid 
Cholesterol d,l-Isoproterenol Prednisone Verapamil 
Clonidine    
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