
   
 

DETECTABUSE® URINA DE CONTROLE LÍQUIDO, STAT-SKREEN® INSERÇÃO DO PACOTE 
 

USO PRETENDIDO:  
O controle líquido DETECTABUSE® é um dispositivo In Vitro Diagnostic (IVD), apenas para uso prescrito, que destina-se a ser usado como urina 
de controle de qualidade para monitorar a precisão dos procedimentos de teste toxicológicos de urina laboratorial para os analitos listados na 
inserção da embalagem. 
 

RESUMO E EXPLICAÇÃO:  
A linha de controles de produtos  DETECTABUSE isenta detectabuse® fabricada usando uma matriz de base humana que foi estabilizada para 
garantir que o produto será  viável até a data de vencimento. Os controles positivos são picotados  com  padrões de medicamentos de referência 
e/ou metabólitos apropriados que foram  obtidos de fabricantes certificados.   As normas são certificadas pelos  fabricantes como  pelo menos 98% 
de pureza mínima  . Gravidade específica, pH e creatinina estão dentro dos limites da  urina humana normal 
DESCRIÇÃO:  

Cada garrafa contém urina estabilizada com base humana. As urinas de controle positivo foram cravadas com padrões de medicamentos de 
referência authentic e/ou metabolites apropriados. As urinas de controle negativo  são certificadas por combinação de Imunoassay,GC/MS e/ou 
LC/MS para os constituintes listados em nossas folhas de destino. Eles devem ser tratados como qualquer espécime "desconhecido" enquanto 
seguem o protocol específico do ensaio que está sendo usado. Este produto destina-se a ser utilizado por professionais de saúde como parte 
integrante de boas practices laboratoriais .                                     
 

ARMAZENAMENTO & ESTABILIDADE - Consulte limitações para obter instruções detalhadas. 
Fechada:   
A. Os controles são estáveis até a data de validade quando armazenados a 2° a 8°C (Oxazepam é estável por apenas 6 meses). 
B. Armazene -10° a -20°C para estender a estabilidade oxazepam, até 3 anos ou até a data de validade, o que vier primeiro. 
 

Após a abertura:  
A. Os controles são estáveis por 31 dias ou até a data de validade, o que vier primeiro, quando armazenados firmemente tampados a 2° a 8°C.  
B. Os controles são estáveis por 6 meses ou até a data de validade, o que vier primeiro, quando armazenados a -10° a -20°C.  
C.    Os controles podem ser descongelados/congelados em até 5 vezes.  
 

PROCEDIMENTO:   
Permitir que os controles cheguem à temperatura ambiente seguidos de redemoinho suave ou inversão antes do uso. NÃO TREMA. Transfira uma 
alíquota apropriada da urina de controle DETECTABUSE® , conforme exigido pelos medicamentos do dispositivo de teste de abuso ou método de 
triagem  
 

RESULTADOS ESPERADOS:  
O controle DETECTABUSE® positivo  deve testar positivo nos medicamentos do dispositivo de teste de abuso ou método de triagem. O controle 
negativo deve testar negativo.  A Biochemical Diagnostics fornecerá valores de ensaio mediante solicitação. 
 

PRECAUÇÕES:   
Apenas para uso diagnóstico in vitro.  Leia a inserção completa do pacote antes de usar as urinas de controle DETECTABUSE®. Por favor, use 
as mesmas precauções de segurança que você usaria para processar qualquer amostra de urina "desconhecida" contendo material biológico 
potencialmente infeccioso. Proteger o produto da exposição à luz solar direta. Contém azida de sódio: Para evitar a formação de azidas metálicas 
explosivas descartem resíduos lavando com quantidades abundantes de água ou de acordo com as normas locais de governo.    

Não use além da data de validade. 
 

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO:   
Este controle deve ser usado para validar o desempenho dos métodos de triagem de medicamentos imunoensaio. Consulte as instruções do 
fabricante de testes ao usar este produto; alterações nos reagentes, exigência de amostra ou metodologia podem afetar resultados de testes. 
Embora os valores-alvo sejam fornecidos com os controles líquidos DETECTABUSE®, cada laboratório deve executar esses controles como 
desconhecidos, a fim de estabelecer valores de ensaio "internos" para eles.  

Este produto não deve ser usado como padrão ou calibrador. 
 

DETECTAM CONTROLES DE ABUSO® , ESTABILIDADE OXAZEPAM:   
Oxazepam tem problemas de estabilidade conhecidos em urina armazenada refrigerada, nossos estudos indicam que Oxazepam se deteriorará 
quando armazenado refrigerado por mais de 6 meses a partir da data de recebimento. 
  

DETECTAM CONTROLES DE ABUSO® , ESTABILIDADE DO THC:   
Os controles DETECTABUSE® são estáveis durante o período de tempo sob as condições de armazenamento indicadas na inserção do pacote.  
Apesar deste fato, sob certas condições, pode-se observar um declínio gradual nos níveis de THC, ao longo do tempo, a partir do uso contínuo 
de uma única garrafa de material de controle.  Essa queda nos valores de THC pode ocorrer a partir de qualquer amostra de THC (ou seja, 
calibradores, controles e amostras). A perda aparente de THC ocorre na maioria das vezes do manuseio e não da instabilidade do produto. É 
sabido que o THC-COOH se liga a superfícies, especialmente certos plásticos¹’². 
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DETECTABUSE® Urina de Controle Líquido,  

STAT-SKREEN® (Baixo Opiáceo) & STAT-SKREEN ®-H (Alto Opiáceo)  
 

Valores-alvo (ng/mL) 

TEST SAMHSA ORBIGATORIO Negativo -50% -25% Cutoff +25% +50% 2X 3X 

THC Delta-9-THC-COOH 0 25 37.5 50 62.5 75 100 150 

COC Benzoylecgonine 0 150 225 300 375 450 600 900 

PCP Phencyclidine 0 12.5 19 25 31 37.5 50 75 

OPI/MOR 
Morphine (Baixo Opiáceo) 0 150 225 300 375 450 600 900 

Morphine (Alto Opiáceo) 0 1000 1500 2000 2500 3000 4000 6000 

AMP d-Amphetamine 0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 

MET d-Methamphetamine 0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 

 NÃO-OBRIGATÓRIO 

BARB Secobarbital 0 150 225 300 375 450 600 900 

BZO Oxazepam 0 150 225 300 375 450 600 900 

MTD Methadone 0 150 225 300 375 450 600 900 

MQL Methaqualone 0 150 225 300 375 450 600 900 

PPX Propoxyphene 0 150 225 300 375 450 600 900 

TCA Nortriptyline  0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 

MDMA 3,4 Methylenedioxymethyl-amphetamine (MDMA) 0 - - 500 - - 1000 - 

OXY Oxycodone 0 - - 100 - - 200 - 

BUP Buprenorphine 0 - - 10 - - 20 - 

 

ORDENANDO INFORMAÇÕES 

CATALOG # DESCRIÇÃO SIZE 

LOW OPIATE: 

19470052  STAT-SKREEN®, Cutoff -50% 20 mL 

19470054  STAT-SKREEN®, Cutoff -25% 20 mL 

19470053  STAT-SKREEN®, Cutoff +25% 20 mL 

19470051  STAT-SKREEN®, Cutoff +50% 20 mL 

19470055  STAT-SKREEN®, 3X Cutoff 20 mL 

19002066 STAT-SKREEN® with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 20 mL 

19001066 STAT-SKREEN® with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 5 mL 

HIGH OPIATE: 

19470071 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -50% 20 mL 

19470073 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -25% 20 mL 

19470072 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +25% 20 mL 

19470070 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +50% 20 mL 

19470075 STAT-SKREEN®-H, 3X Cutoff 20 mL 

19002081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 20 mL 

19001081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 5 mL 

 
 

Biochemical Diagnostics, Inc. 

180 Heartland Blvd. 

Edgewood, NY 11717 USA 

Telefone: (631) 595-9200 
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Para obter informações adicionais sobre nosso outro DETECTABUSE® por 
favor, entre em contato conosco ou consulte nosso site. 
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CATALOG # DESCRIÇÃO SIZE 

19900025 Ethyl Glucuronide, 250 ng/mL 20 mL 

19900050 Ethyl Glucuronide, 500 ng/mL 20 mL 

19900100 Ethyl Glucuronide, 1000 ng/mL 20 mL 

19000102 l-Cotinine, 400 ng/mL 5 mL 

19470010 
MDMA, OXY & BUP, Cutoff -50% 
(MDMA 250ng/mL, OXY 50ng/mL, BUP 5ng/mL) 5 mL 

19470011 
MDMA, OXY & BUP, Cutoff +50% 
(MDMA 750ng/mL, OXY 150ng/mL, BUP 15ng/mL) 5 mL 

19000959 JWH-018 5-Pentanoic Acid**, 100ng/mL 5 mL 

19000960 JWH-073 4-Butanoic Acid**, 100ng/mL 5 mL 

** Metabolites of Synthetic THC, used to monitor the performance of K2/Spice detection devices. 

NEGATIVO: 
19700000 Negative Control Urine 5 mL 

19223011 Negative Control Urine 20 mL 

19227000 Negative Control Urine 50 mL 

SYMBOL LEGEND 

 Consulte instruções de uso  

 
Limites de temperatura  

  Dispositivo médico de diagnóstico In Vitro  

  
Código de lote  

 Número do catálogo do produto 

 
Identificação exclusiva do dispositivo 

 
País de Fabricação 

  
Identificação dos fabricantes  

  Uso por Data  

 Cuidado, consulte documentos que acompanham 

 Somente para uso prescrito 

Advena Ltd. 
Tower Business Centre 
2nd Flr., Tower Street 
Swatar, BKR 4013 MALTA 
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