
Rapid Tetrahydrocannabinol THC Test  

(Colloidal gold)  
 

For self-test 
【PRODUCT NAME】 

Generic name: Rapid Tetrahydrocannabinol THC Test (Colloidal gold) 
 

【MODEL NUMBER】  
THC001 

 

【SPECIFICATION】 
1 test/kit 5 tests/kit 20 tests/kit 
 

【INTENDED USE】  

This product is used for the qualitative detection of cannabis metabolite 

tetrahydrocannabinol in the urine with a concentration of not less than 50 
ng/mL.  

Cannabis is a central nervous system stimulant, and taking cannabis in large 
quantities can increase drug resistance and drug dependence, which can 

lead to substance abuse. THC is the main material component of cannabis, 
and its main metabolite in the urine sample is tetrahydrocannabinol acid, 

which can be detected within a few hours after taking cannabis and can still 

be detected in the urine sample for several days after taking it.   

 

【PRINCIPLE】  

Rapid Tetrahydrocannabinol THC Test (Colloidal gold) is a rapid 
chromatographic immunoassay based on the principle of competitive 
binding. During testing, if the concentration of marijuana is above 50 
ng/mL in the urine specimen, all the binding sites of colloidal gold-labeled 
anti-marijuana antibodies will be saturated, and then the colored line will 

not form in the test line region. On the contrary, a drug-negative urine 
specimen or the concentration of marijuana is  less than 50 ng/mL, the 
binding sites of colloidal gold -labeled anti-marijuana antibodies will not be 
saturated, and then the colloidal gold-labeled anti-marijuana antibodies will 
be captured by the immobilized Marijuana conjugate and a visible colored 

line will show up in the test line region. To serve as a procedural control, a 

colored line will always appear at the control line region indicating that the 

proper volume of specimen has been added and membrane wicking has 

occurred.  

 

【MAIN COMPONENTS】 
1. Rapid Tetrahydrocannabinol THC Test Card 

2. Dropper 

3. Urine Cup 

4. Biohazard waste container  

5. Instructions for Use 

Materials required but not provided 

Clock or Timer 

 

【STORAGE AND STABILITY】 

Store as packaged in the sealed pouch at 4-30°C, the humidity range is 30%- 
90%. The test is stable through the expiration date printed on the sealed 

pouch. The test must remain in the sealed pouch until use. DO NOT 
FREEZE. Do not use beyond the expiration  date. 
The kit has a 24 month shelf - life from the date of manufacture.  

 

【SAMPLE REQUIREMENTS】 

Collect fresh urine samples at any time with Urine Cup. it should be 
detected as soon as possible. Urine specimens exhibiting visible 
precipitates should be settled to obtain a clear specimen for testing. 
 

【INSPECTION METHOD】 

Read the instructions in its entirety and operate as prescribed before testing; 

Allow the test card to reach room temperature prior to testing.  

1. Remove the detection reagent from the aluminum foil bag and place on 
a dry, clean and level surface. 
2. Fill the pipette dropper with the specimen. Hold the dropper vertically 
and transfer 2 drop of specimen (approximately 60 μL) into the sample well 

(S).  
3. Start the timer and read test results at 5 minutes; do not interpret the result 

after 8 minutes.  

4. Place the used test card into the biohazard waste container provided 
and seal it, and discard it according to local regulations. 

 

 
 

【REFERENCE VALUE】 

This product qualitatively detects the cannabis metabolite 
tetrahydrocannabinol acid in urine samples, and its minimum detection 
index refers to the U.S. Drug Abuse and Mental Health Services 

Administration (SAMHSA) criteria for positive detection of critical 

concentrations have been developed to detect specimens with a 
tetrahydrocannabinol acid content of at least 50 ng/mL in the urine.  

【EXPLANATION OF TEST RESULTS】 

NEGATIVE: a purple-red band appears in the detection area (T line) and 
control area (C line). Negative results indicate that the samples do not 

contain tetrahydrocannabinol acid or tetrahydrocannabinol acid 

concentrations below 50 ng/mL. This test is a preliminary screening test. 

A negative result may not necessarily indicate drug-free urine. 
Negative results can be obtained when drug is present but below the 

cut-off level of the test. You should consult with a doctor to determine the 
appropriate courses of action if you have symptoms. 

POSITIVE: only one purple-red band appeared in the control zone (C line) 

and no purple- red band appeared in the detection zone (T line). Positive 

results indicate that the concentration of tetrahydrocannabinol acid in the 
sample is higher than or equal to 50 ng/ml. If there is a positive result, the 
content of tetrahydrocannabinol acid in the urine sample cannot be 
determined, please go to professional testing institutions for a recheck 

immediately. 

INVALID: No purple -red bands appear in the control area (C line), 
indicating incorrect procedures or the kit has failed. You should retest or 
change the reagent batch number for testing. 

Negative          Positive                  Invalid 
 

【LIMITATIONS】 

1. The Rapid Tetrahydrocannabinol THC Test is for in vitro diagnostic use 
only. It is a home test, not a professional test. 
2. This reagent is only used as a qualitative initial screening, and the content 
of tetrahydrocannabinol acid  in the urine sample cannot be determined. 

Samples that test positive require further confirmation with GC-MS or 
other methods.  
3. The urine sample is not fresh, diluted, has impurities, or the collection 
container is not clean, etc. may interfere with the test and lead to incorrect 
results.  

4. A negative result may not necessarily indicate drug-free urine. Negative 
results can be obtained when drug is present but below the cut-off  level of 
the test.  

5. Improper operation may also produce incorrect results.  
 

【PERFORMANCE CHARACTERISTICS】 

Accuracy 

The accuracy were evaluated and in comparison to GC/MS method for 637 

clinical urine specimens. The results of each test are listed below: 

Rapid Tetrahydrocannabinol 

THC Test kit 

GC/MS method 

Total 
Positive Negative 

Positive 209 0 209 

Negative 2 426 428 

Total 211 426 637 

Sensitivity: 99.05%, (95% CI: 96.25%, 99.84%). 

Specificity: 100%, (95% CI: 98.89%, 100%). 

Accuracy: 99.69%, (95% CI: 98.74%, 99.95%). 

 

 



Sensitivity 

This product qualitatively detects the cannabis metabolite 

tetrahydrocannabinol acid in urine samples with a sensitivity of 50ng/mL. 

Specificity 

The following drugs are manifested when the concentration is higher than 

or equal to the concentration shown Positive: 

Drug concentration 

11-Demethyl-△8-tetrahydrodamphophen-9COOH3 7.5 ng/ml 

11-Demethylatrol-△9-tetrahydrodaphthalol-

9COOH 
50ng/ml 

△8-Tetrahydromacole 15000ng/ml 

△9-Tetrahydromacole 25000ng/ml 

Interferences 

The following substances did not interfere with the test results when 

tested at the listed concentrations. 

Substances Concentration 

Glucose 2000 mg/dl

Bilirubin 2 mg/dl

Human Albumin 2000 mg/dl

Hemoglobin 10 mg/dl

Uric Acid 10 mg/dl

Urea 4000 mg/dl

The following drugs do not cause cross-reactions at concentrations ≤ 100 

µg/ml: 

Acetaminophen, 4-Acetamidophenol, Acetylsalicylic acid, Amikacin, 

Arterenol, Aspartame, Ascorbic acid, Atrophine, Caffeine, Camphor, 
Chloroquine, Chlopheniramine, Cortisone, Deoxyephedrine, 

Dextromethorphan, Digitoxin, Digoxin, Diphenhydramine, Ecgonine, 

Ecgonine Methyl Ester, Ephedrine, Epinephrine, Gentisic acid, Guaiacol 

Glyceryl Ether, Histamine, Hydrochlorothiazide, Homatrophine, Ibuprofen, 

Isoproterenol, Lidocaine, Meperidine, Methaqualon, Methylphenidate, 

Neomycin, Niacinamide, Perphenazine, Penicillin G, Phenylethylamine, 

Phenylpropanolamine, Promethazine, Pseudoephedrine, Quinine antidine, 

Salicyclic acid, Tetracycline, Tetrahydrozoline, Theophyline, Thioridazine, 

Trifluoperazine, Tryptophan, Tyramine. 

【PRECAUTIONS】 

1. The operation should be carried out strictly in accordance with the 

instructions. 

2. After the detection reagent is removed from the aluminum foil bag, it 

should be used within 1h to avoid being placed in the air for too long and 

causing the moisture absorption to fail.  
3. Do not use a test if the pouch is damaged. 

4. Do not use it after the expiration date. 

5. Do not reuse test cards or any single-use accessories. 

6. The detection reagent can be sealed and stored at room temperature to 

prevent moisture. The detection reagent retained at a low temperature 

should be balanced to room temperature before the aluminum foil bag can 

be opened and taken out.  

7. The test result should be observed and recorded 5 minutes after the 
addition, do not interpret the result after 8 minutes. 

8. Unclean urine samples, such as bleach, alum or other organic solvents, 

may also produce wrong results under the correct operation method. 

【FAQ】 

Q: What is a False Positive Test?  

A: A false positive test result means the drug is not present but shows detected 

by the device. The most common causes of a false positive test are cross-

reactants.  

Q: What is a False Negative Test?  

A: A false negative test means the drug is present but is not detected by the 

device. If the sample is diluted, or the sample is contaminated that may cause 

a false negative result. 
Q: What is the intended use and how is the medical device to be used? 

A: Intended use; for in vitro qualitative detection of Tetrahydrocannabinol 

THC in a human urine sample  

  Everyone can use it, The environment in use at 4-30°C and the humidity 

range is 30%- 90% 

Q: What materials or components are utilized in the medical device or 

are used with, or are in contact with, the medical device? 

A: NO, The kit is used independently. 

Q: Does the medical device have a restricted shelf-life? 

A: Yes, The test kit can be stored at a temperature of 4℃~30℃ in the sealed 

pouch for 24 months. The test kits should be kept away from direct sunlight, 

moisture, and heat. 

Q: Does the medical device display information? 

A: Yes, The result can be displayed as positive, negative, or invalid. 
Q: Are measurements taken? 

A: No, The kit is a qualitative test reagent, not used for measure 
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【INSTRUCTION APPROVAL AND REVISION DATES】 

Approval date： February 7, 2021 

Revision date： October 13, 2022 

【INDEX OF SYMBOLS】 

For in vitro 

diagnostic use 

only 

Tests per kit 
Authorized 

Representative 

4-30°C 

Store 

between 

4-30°C 

Use by Do not reuse 

Do not use if 

the package is 

damaged 

Lot Number Catalog # 

Keep dry 

Keep away 

from 

sunlight 

Contains 

sufficient for 

<n> tests 

Manufacturer 
Consult Instructions 

For Use 

Biological risks Date of manufacture 

The product meets the basic requirements of European in Vitro 

diagnostic medical devices directive 98/79/EC 

BioDetect（Xiamen）Biotechnology Co., Ltd. 
Building B9 and B5, Xiamen Biomedical Industrial Park, 2066 Wengjiao 

West Road, Xiamen, Fujian, 361026, P.R.China 

Lotus NL B.V. 
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands. 

mailto:Biodetect@163.com
mailto:peter@lotusnl.com


Rapid Tetrahydrocannabidol THC Test (Colloidal gold)

ชุดทดสอบกญัชา 

ส าหรบัตรวจดว้ยตนเอง

ช่ือผลิตภณัฑ ์Rapid Tetrahydrocannabinol THC Test (Colloidal gold)

รุ่นผลิตภณัฑ ์THC001

ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบ/กล่อง, 5 ชุดทดสอบ/กล่อง, 20 ชุดทดสอบ/กล่อง 

ขอ้บ่งใช้

ชุดทดสอบน้ีใชส้ ำหรบักำรคดักรองสำรเมตำบอไลตข์องกญัชำหรือ 

Tetrahydrocannabinol (THC) จำกตวัอยำ่งปัสสำวะท่ีมีปริมำณไม่นอ้ยกวำ่ 50 

ng/ml  กญัชำมีฤทธ์ิในกำรกระตุน้ระบบประสำทส่วนกลำง และกำรใชก้ญัชำใน

ปริมำณมำกสำมำรถส่งผลใหเ้กิดกำรด้ือยำและเกิดกำรพึ่งพำยำจนเกิดกำรเสพติด

ได ้ซ่ึงสำร THC เป็นส่วนประกอบหลกัของกญัชำ และมีสำรเมตำบอไลตข์องกรด

เตตรำ้ไฮโดรแคนนำบินอลเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีพบในปัสสำวะของผูท่ี้ใชก้ญัชำ 

โดยจะสำมำรถตรวจพบไดห้ลงัจำกใชก้ญัหำภำยในไม่ก่ีชัว่โมงและยงัสำมำรถตรวจ

พบจำกปัสสำวะไดห้ลำยวนัหลงัจำกมีกำรใช ้ซ่ึงชุดทดสอบน้ีเป็นกำรคดักรองสำรเม

ตำบอไลตข์องกรดเตตรำ้ไฮโดรแคนนำบินอลเบ้ืองตน้และไม่สำมำรถยืนยนัผลได้

ดว้ยชุดทดสอบน้ีเพียงอยำ่งเดียว

หลกัการท างานของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบ Rapid Tetrahydrocannabidol THC Test (Colloidal gold) โดยใชส้ำร 

Colloidal gold ซ่ึงเป็นหลกักำรอิมมูโนโครมำโตกรำฟี โดยเป็นกำรจบัชนิดแย่งจบั 

(Competitive binding) โดยชุดทดสอบตอ้งมีควำมเขม้ขน้ของกญัชำไม่นอ้ยกวำ่ 50 

ng/ml จำกตวัอยำ่งปัสสำวะ โดยสำรเคลือบ Colloidal gold กบัแอนติบอดีติยภูมิต่อ

สำรกญัชำ เสน้กำรทดสอบจะไม่เกิดข้ึนหำกมีแอนติบอดีของกญัชำในร่ำงกำยจบักบั

แอนติบอดีติยภูมิต่อสำรกญัชำ หำกในตวัอยำ่งไม่มีแอนติบอดีของกญัชำหรือมี

ควำมเขม้ขน้ต ำ่กวำ่ 50 ng/ml จะเกิดแถบข้ึนท่ีบริเวณเสน้ทดสอบ โดยไม่วำ่ใน

ตวัอยำ่งท่ีทดสอบจะมีสำรกญัชำหรือไม่ก็ตำมเสน้ควบคุม (C) ตอ้งข้ึนทุกครั้ง

ส่วนประกอบหลกัของชุดทดสอบ

1.ตลบัทดสอบ Rapid Tetrahydrocannabidol THC Test

2.หลอดหยด

3.ถว้ยเก็บปัสสำวะ

4.ถุงท้ิงขยะติดเช้ือ

5.คูมื่อกำรใชง้ำน

ส่วนประกอบที่ไม่ไดใ้หม้า

นำฬิกำหรือตวัจบัเวลำ

การเก็บรกัษาและความสเถียรการใชง้าน

เก็บตลบัทดสอบในซองอลูมิเนียมท่ีอุณหภูมิ 4-30 องศำเซลเซียส โดยมีควำมช้ืน

อยูท่ี่ 30-90% โดยชุดทดสอบสำมำรถใชง้ำนไดจ้นถึงวนัหมดอำยุท่ีระบุบนซอง

อลูมิเนียมท่ีปิดสนิท และหำ้มใชห้ำกเกินจำกวนัท่ีหมดอำยุ

โดยชุดทดสอบสำมำรถเก็บไวไ้ด ้24 เดือนจำกวนัท่ีผลิต 

การเก็บตวัอย่าง

เก็บตวัอยำ่งปัสสำวะท่ีสดใหม่ดว้ยถว้ยเก็บปัสสำวะ โดยจะตอ้งตรวจโดยเร็วท่ีสุด

ตวัอยำ่งปัสสำวะควรตกตะกอน เพื่อใหต้วัอยำ่งใสก่อนกำรทดสอบ

วิธีการใชง้าน

อ่ำนคูมื่อกำรใชง้ำนและศึกษำขัน้ตอนกำรปฏิบติัตำมคูมื่อก่อนกำรใชง้ำน น ำชุด

ทดสอบออกมำวำงท่ีอุณหภูมิหอ้งก่อนกำรทดสอบ

1.แกะตลบัทดสอบออกจำกซองอลูมิเนียมท่ีบรรจุแวะวำงไวบ้ริเวณท่ีแหง้ สะอำด

และวำงในระดบัพื้ นผิว

2.ใชห้ลอดหยดดูดตวัอยำ่งปัสสำวะหยดลงบนหลุมทดสอบ จ ำนวน 2 หยด

(ประมำณ 60 µl) 

3.เร่ิมจบัเวลำและอ่ำนผลกำรทดสอบท่ี 5 นำที หำ้มอ่ำนผลหลงัจำก 8 นำที

4.น ำชุดทดสอบและอุปกรณท่ี์ใชง้ำนแลว้ใส่ในถุงท้ิงขยะติดเช้ือท่ีใหม้ำและปิดถุง

จำกน้ันท้ิงตำมขัน้ตอนกำรก ำจดัขยะติดเช้ือ

ค่าในการอา้งอิง 

ชุดทดสอบน้ีเป็นชุดตรวจในกำรคดักรองเบ้ืองตน้เพื่อตรวจหำกญัชำท่ีเมตำบอไลต์

จำกกรดเตตรำ้ไฮโดรแคนนำบินอลจำกตวัอยำ่งปัสสำวะ  และคำ่ต ำ่สุดท่ีส ำนักงำน

บริกำรดำ้นสุขภำพจิตและกำรใชย้ำเสพติดของสหรฐัอเมริกำ (SAMHSA) ท่ี

ก ำหนดใหค้ำ่เป็นบวกโดยก ำหนดใหมี้ปริมำณอยำ่งนอ้ย 50 ng/ml จำกตวัอยำ่ง

ปัสสำวะ

การแปลผลการทดสอบ

ผลการทดสอบเป็นลบ (Negative) เสน้กำรทดสอบสีม่วงเกิดข้ึนท่ีแถบกำรทดสอบ 

(T) และแถบกำรควบคุม (C) แปลวำ่ผลกำรทดสอบเป็นลบซ่ึงหมำยควำมวำ่

ตวัอยำ่งไม่มีส่วนประกอบของกรดเตตรำ้ไฮโดรแคนนำบินอลหรือมีปริมำณนอ้ยกวำ่ 

50 ng/ml ชุดทดสอบน้ีเป็นเพียงกำรตรวจคดักรองเท่ำน้ัน ซ่ึงผลกำรทดสอบเป็นลบ

ไม่ไดเ้ป็นกำรยืนยนัผลอำจเกิดจำกปริมำณของสำรต ำ่กวำ่คำ่ท่ีตรวจได้ ควรปรึกษำ

แพทยเ์พื่อกำรจดักำรท่ีเหมำะสมหำกพบวำ่มีอำกำรของกำรใชส้ำรกญัชำ

ผลการทดสอบเป็นบวก (Positive) เกิดเสน้ข้ึนบริเวณแถบควบคุม (C) เท่ำน้ัน ไม่

มีแถบเกิดข้ึนบริเวณเสน้ทดสอบ (T) หมำยควำมวำ่ตวัอยำ่งมีส่วนประกอบของกรด

เตตรำ้ไฮโดรแคนนำบินอลหรือมีปริมำณมำกกวำ่ 50 ng/ml  หำกผลกำรทดสอบ

เป็นบวกแสดงวำ่พบสำรกญัชำจำกตวัอยำ่งปัสสำวะ ไม่สำมำรถวดัประมำณสำรได้

จ ำเป็นตอ้งมีกำรทดสอบยืนยนัผลดว้ยกำรทดสอบทำงหอ้งปฏิบติักำร

ไม่สามารถสรุปผลได้ (Invalid) ไม่มีเสน้เกิดข้ึนบริเวณแถบควบคุม (C) แสดงวำ่ผล

กำรทดสอบไม่ถูกตอ้งหรือชุดทดสอบมีปัญหำ ควรทดสอบซ ้ำดว้ยชุดตรวจอ่ืนอีกครั้ง

ขอ้จ  ากดัของชุดตรวจ

1.ชุดทดสอบ Rapid Tetrahydrocannabidol THC Test (Colloidal gold)

เป็นกำรตรวจส ำหรบักำรทดสอบภำยนอกร่ำงกำย โดยสำมำรถใชง้ำนดว้ยตนเองได้

2.ชุดทดสอบเป็นกำรตรวจส ำหรบักำรคดักรองเบ้ืองตน้เท่ำน้ัน ไม่สำมำรถวดั

ปริมำณกญัชำได้

3.กำรตรวจตวัอยำ่งท่ีเก็บไวน้ำน มีกำรเจือจำง สกปรก หรืออุปกรณเ์ก็บตัวอยำ่งไม่

สะอำด และอ่ืนๆ อำจส่งผลใหผ้ลกำรทดสอบไม่ถูกตอ้ง

4.ผลกำรทดสอบเป็นลบอำจเกิดข้ึนได ้หำกปริมำณของกญัชำนอ้ยกวำ่ คำ่ต ำ่สุดท่ี

สำมำรถตรวจจบัได้

5.กำรด ำเนินกำรทดสอบไม่ถูกตอ้งอำจส่งผลกำรกำรทดสอบ

คุณลกัษณะเฉพาะของชุดทดสอบ

ความถูกตอ้ง

ควำมถูกตอ้งของชุดทดสอบประเมินกำรทดสอบเทียบกบัวิธี GC/MS จ ำนวน 637 

คน จำกตวัอยำ่งปัสสำวะ โดยผลกำรทดสอบดงัตำรำงต่อไปน้ี

ชุดทดสอบกัญชา 

วิธี GC/MS 

ทั้งหมด

ผลบวก ผลลบ

ผลบวก 209 0 209

ผลลบ 2 426 428

ทั้งหมด 211 426 637

ค่าความไว : 99.05%, (95% CI: 96.25%, 99.84%)

ค่าความจ าเพาะ : 100%, (95% CI: 98.89%, 100%)

ค่าความถูกตอ้ง : 99.69% (95% CI: 98.74%, 99.95%)

ค่าความไว

ในชุดทดสอบน้ีเป็นกำรตรวจคดักรองเมตำบอไลตข์องกรดเตตรำ้ไฮโดรแคนำบินอล

เบ้ืองตน้จำกตวัอยำ่งปัสสำวะของสำรท่ีมีปริมำณมำกกวำ่ 50 ng/ml 

ค่าความจ าเพาะ 

สำรต่อไปน้ีจะปรำกฏเม่ือควำมเขม้ขน้สูงกวำ่หรือเท่ำกบัควำมเขม้ขน้ท่ีแสดงเป็น

บวกดงัตำรำงต่อไปน้ี

สารรบกวน

เม่ือทดสอบสำรท่ีควำมเขม้ขน้ดงัตำรำงพบวำ่ไม่ส่งผลต่อชุดทดสอบ

สาร ความเขม้ขน้

11-Demethyl- 8-tetrahydrodamphophen-9COOH3 7.5 ng/ml

11-Demethyl- 9-tetrahydrodamphophen-9COOH 50 ng/ml

8-Tetrahydromacole 15000 ng/ml

9-Tetrahydromacole 25000 ng/ml

สารรบกวน ความเขม้ขน้ของสาร

Glucose 2000 mg/dl

Bilirubin 2 mg/dl

Human Albumin 2000 mg/dl

Hemoglobin 10 mg/dl

Uric Acid 10 mg/dl

Urea 4000 mg/dl



ยาตา่งๆ ดงัตอ่ไปน้ีท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ยกว่า 100 ug/ml ไม่เกิดปฏิกิรยิาขา้ม

ชนิด

Acetaminophen, 4-Acetamidophenol, Acetylsalicylic acid, Amikacin, 

Arterenol, Aspartame, Ascorbic acid, Atropine, Caffeine, Camphor, 

Chloroquine, Chlorpheniramine, Cortisone, Deoxyephedrine, 

Dextromethorphan, Digitoxin, Digoxin, Diphenhydramine, Ecgonine, 

Ecgonine Methyl Ester, Ephedrine, Epinephrine, Gentisic acid, Guaiacol 

Glyceryl Ether, Histamine, Hydrochlorothiazide, Homatrophine, Ibuprofen, 

Isoproterenol, Lidocaine, Meperidine, Methaqualone, Methylphenidate, 

Neomycin, Niacinamide, Perphenazine, Penicillin G, Phenylethylamine, 

Phenylpropanolamine, Promethazine, Pseudoephedrine, Quinine 

ranitidine, Salicyclic acid, Tetracycline, Tetrahydrozoline, Theophylline, 

Thioridazine, Trifluoperazine, Tryptophan, Tyramine.

ขอ้ควรระวงั

1.โปรดปฏิบติัตำมขัน้ตอนกำรทดสอบตำมคูมื่อกำรใชง้ำน

2.หลงัจำกน ำตลบัทดสอบออกจำกซองอลูมิเนียมโปรดใชง้ำนชุดทดสอบภำยใน 1

ชัว่โมง ระวงัเร่ืองกำรน ำมำวำงไวด้ำ้นนอกเกิน 1 ชัว่โมง ซ่ึงท ำใหค้วำมช้ืนของเขำ้ไป

ในชุดทดสอบไดส่้งผลใหชุ้ดทดสอบผิดพลำดได้

3.หำ้มใชง้ำนชุดทดสอบหำกซองบรรจุเสียหำย

4.หำ้มใชง้ำนชุดทดสอบหลงัจำกวนัหมดอำยุ

5.หำ้มใชง้ำนชุดทดสอบและอุปกรณก์ำรตรวจซ ้ำ

6.ชุดทดสอบตอ้งซีลและตอ้งเก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเพื่อป้องกนัควำมช้ืน หำกเก็บชุด

ทดสอบไวท่ี้อุณหภูมิต ำ่ควรน ำมำวำงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งกอ่นกำรใชง้ำน ก่อนกำรแกะ

ตลบัทดสอบ

7.อ่ำนผลกำรตรวจท่ี 5 นำที และไม่ควรอ่ำนผลหลงัจำก 8 นำที เน่ืองจำกอำจส่งผล

ต่อควำมถูกตอ้งของชุดทดสอบได้

8.ตวัอยำ่งปัสสำวะท่ีไม่สะอำด เช่น สำรฟอกขำว สำรสม้ หรือตวัท ำละลำยอินทรีย์

อ่ืนๆ อำจใหผ้ลลพัธท่ี์ไม่ถูกตอ้งภำยใตว้ิธีกำรใชง้ำนท่ีถูกตอ้ง

FAQ ค าถามท่ีพบบ่อย

Q: ผลการทดสอบเป็นบวกปลอมคืออะไร ?

A: ผลกำรทดสอบเป็นบวกปลอมหมำยถึงไม่มีสำรกญัชำในร่ำงกำย

แต่ผลกำรทดสอบเป็นบวก ซ่ึงสำเหตุส่วนใหญ่ของผลบวกปลอม

เกิดจำกกำรจบักบัสำรคนละชนิด

Q: ผลการทดสอบเป็นลบปลอมคืออะไร ?

A: ผลกำรทดสอบเป็นลบปลอมหมำยถึงมีสำรเสพติดในร่ำงกำย

แต่ไม่สำมำรถตรวจพบได ้หำกตวัอยำ่งมีประมำณสำรเจือจำง

หรือตวัอยำ่งมีกำรปนเป้ือนอำจเกิดผลลบปลอมข้ึนได้

Q: มีการใชง้านอย่างไรและใครสามารถใชไ้ดบ้า้ง ?

A: ใชส้ ำหรบักำรตรวจคดักรองสำรกญัชำในร่ำงกำยไดจ้ำกตวัอยำ่งปัสสำวะ 

ซ่ึงสำมำรถใชง้ำนดว้ยตนเองได ้โดยสภำพแวดลอ้มตอ้งมีอุณหภูมิ 4-30 

องศำเซลเซียส และควำมช้ืนอยูใ่นช่วง 30-90%

Q: มีวสัดุหรือส่วนประกอบใดบา้ง ที่ใชใ้นเครื่องมือแพทย ์ใชร้่วมกบัหรอืสมัผสั

กบัเครื่องมือแพทย์

A: ไม่มี ชุดทดสอบสำมำรถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งมีอุปกรณอ่ื์นๆใชเ้สริม

Q: เครื่องมือแพทยมี์การจ  ากดัอายุการเก็บรกัษาหรอืไม่ ?

A: ใช่ ชุดทดสอบสำมำรถเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส  ~ 30องศำเซลเซียส   

ในซองท่ีปิดสนิทไดน้ำน 24 เดือน ควรเก็บชุดทดสอบใหห้่ำงจำกแสงแดด 

ควำมช้ืน และควำมรอ้นโดยตรง

Q: ชุดตรวจสามารถแสดงผลไดห้รือไม่ ? 

A: สำมำรถแสดงผลบวก ผลลบและผลผิดพลำดได้

Q: สามารถวดัปริมาณสารกญัชาในร่างกายไดห้รอืไม่ ?

A: ไม่สำมำรถวดัคำ่ได ้สำมำรถคดักรองเบ้ืองตน้วำ่มีหรือไม่มีไดเ้ท่ำน้ัน
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