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DRUGDIAG GHB 
Urine dip-test om de aanwezigheid van GHB in menselijke urine of in vloeistoffen te kunnen aantonen vanaf 
een concentratie van 10 ug/ml tot 50 ug/ml. De concentratie GHB die wordt gedetecteerd kan worden 
bepaald aan de hand van de verkleuring van de test.   

 
 
De volgende drempelwaarden worden gedetecteerd: 
 

Drug  Calibrator  Drempelwaarde 
(ng/ml) 

Gamma-Hydroxybutiric acid (GHB) Gamma-Hydroxybutiric acid 10 - 50 

 
BELANGRIJKE OPMERKING  
De test wordt gebruikt om een visuele kwalitatief resultaat te verkrijgen en is bedoeld voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, met inbegrip van professionals werkzaam in de verslavings- en 
drugspreventie zorg. Het product is niet bedoeld voor verkoop aan niet-professionals. Deze test levert een 
voorlopig analytisch testresultaat op en moet middels een specifieke alternatieve chemische methode worden 
getoetst om de testresultaten te staven. Bevestigingsmethoden die de voorkeur genieten zijn 
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC/MS) of vloeibare chromatografie / massaspectrometrie / 
massaspectrometrie (LC/MS). Klinische overweging en professioneel oordeel moet worden toegepast op elke 
testresultaat, met name wanneer de voorlopige resultaten als positief zijn aangegeven. 
 
INTRODUCTIE 
Drugs urine test zijn de meest geaccepteerde testmethode voor het detecteren van drugsmisbruik. Het test 
principe is gebaseerd op de immuno chemische reacties van antigenen en antilichamen, die worden gebruikt 
voor de analyse van specifieke verbindingen in menselijke urine. De DrugDiag testcassettes zijn snel, visueel 
krachtig en accuraat.  
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De tijdsduur nadat er een positief test resultaat kan optreden is afhankelijk van verschillende factoren;  
frequentie en de hoeveelheid van drug, de stofwisseling, de uitscheidingssnelheid, de halveringstijd van de 
drug en de leeftijd van de gebruiker, gewicht, activiteit en dieet. Elke drug wordt door het lichaam 
gedetecteerd en verwerkt op verschillende waarden. In de onderstaande tabel een overzicht van de tijdsduur 
dat de verschillende drugs worden gedetecteerd of afgebroken door het lichaam. 
 

Drug of abuse  Detection times Clearances rates 

KET  Within 1 to 3 hours after use Within 12 hour after use 

 
TEST PRINCIPE  
DRUGDIAG 1T GHB katalyseert de reactie van GHB en NAD om NADH te produceren, een diaphrose couple 
tetrazolium dye reactie resulteert in de productie van een paarse verkleuring in het testgebied. The reagens 
zijn gestabiliseerd en worden gebruikt om een dip test te produceren om de concentratie van GHB in urine 
samples (of vloeistoffen) te kunnen bepalen. 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING 

• Drugs dip-test – 1 parameter 

• Instructie (Engels) op verpakking 
 
BENODIGDHEDEN DIE NIET ZIJN INBEGREPEN IN DE LEVERING 

• Timer 

• Urine collector 

• Urine test strips, positief/negatief  
 
VOORZORGMAATREGELEN 
Drugdiag GHB is alleen voor professioneel diagnostisch gebruik om een in-vitro diagnose te stellen. 

• De verpakking met de test is gesloten, gebruik de test niet als de verpakking is gescheurd 

• Urine exemplaren kunnen potentieel besmettelijk zijn.  

• Correcte behandeling en verwijderingsmethoden moeten worden vastgelegd. 

• Vermijd kruisbesmetting van urinemonsters door gebruik te maken van een nieuwe opvangbak voor 
monsters en een nieuwe pipet voor elk urinemonster 

• Gebruik de test niet na de houdbaarheidsdatum die op de verpakking is afgedrukt 

• Een positieve test betekent niet altijd dat een individu de drugs illegaal tot zich heeft genomen omdat de 
drug ook legaal verkrijgbaar is 

 
OPSLAG EN STABILITEIT 
De Drugdiag GHB test cassettes moeten bij normale luchtvochtigheid op kamertemperatuur of gekoeld (2-
30°C) worden bewaard tot aan de houdbaarheidsdatum op verpakking. Het product is vochtgevoelig en dient 
onmiddellijk na opening te worden gebruikt. Elke test in een niet goed afgesloten zakje is niet meer bruikbaar 
en dient te worden weggegooid. Niet in de vriezer bewaren of bij temperaturen boven de 30°C. 
 
URINE COLLECTIE EN OPSLAG 
De Drugdiag GHB is gemaakt voor het testen van urinemonsters. Verse urine heeft geen speciale behandeling 
nodig of voorbehandeling. Het urinemonster moet worden verzameld in een schone en droge omgeving. 
Urine die op elk moment van de dag wordt verzameld, kan worden gebruikt. Urine monsters die zichtbare 
neerslag vertonen, moeten worden gecentrifugeerd, gefilterd of gecentreerd.  
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Het wordt aanbevolen de verzamelde verse urine onmiddellijk te testen. Verse urine kan bij 
kamertemperatuur (25ºC) tot 4 uur worden opgeslagen of gekoeld (2-8ºC) gedurende maximaal 48 uur voor 
het uitvoeren van de test. Bij langdurige opslag kunnen de monsters worden ingevroren en opgeslagen onder -
20ºC. Monsters die gekoeld zijn moeten op kamertemperatuur worden gebracht voor het testen. Eerder 
bevroren monsters moeten worden ontdooid, op kamertemperatuur worden gebracht en grondig worden 
gemengd voor het testen. 
 
Opmerking: Urinestalen en alle materialen die ermee in contact komen moet worden behandeld en afgevoerd 
alsof het infecties kan overdragen. Vermijd contact met de huid door het dragen van handschoenen en 
geschikte laboratoriumkleding. 
 
TESTPROCEDURE 
BELANGRIJK: Het testapparaat, het monster van de patiënt en de controles moeten op kamertemperatuur (15-
30°C) worden gebracht voor het testen. De verpakking niet openen totdat urinemonster klaar is om te testen.  
 
1. Haal de Drugdiag 1T GHB test uit de sealbag en verwijder de beschermkap. 
2. Dip de Drugdiag 1T GHB in het urinemonster voor 10 tot 15 seconden 
3. Plaats de beschermkap terug op de test. 
4. Lees het resultaat na 3 minuten tot maximaal 5 minuten. Testresultaten die na 5 minuten worden 

beoordeeld zijn ongeldig. 
 
 

 
 
 
RESULTAAT INTERPRETATIE 
Voor het interpreteren van het resultaat gebruikt u de kleurenkaart. 

 
 

Geel: de test is negatief (0 ug/ml)  
 

Lichtpaars: het resultaat duidt op een positieve reactie en de aanwezigheid van GHB in 
een concentratie van 10 ug/ml. 
 

Donkerpaars: het resultaat duidt op een positieve reactie en de aanwezigheid van GHB 
in een concentratie van 50 ug/ml. 
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SAMPLE INTERFERENTIE 
 
De volgende lijst van stoffen zijn toegevoegd aan een met 100 ug/ml GHB voor-behandeld urinemonster. De 
test signaal intensiteit werd vergeleken met resultaten verkregen middels urine monsters waar geen stoffen 
aan toe waren gevoegd. Fel gekleurde urine test samples zoals diegene die hoge concentraties Riboflavin en 
Hemoglobine bevatten maken een signaal interpretatie moeilijk of zelfs onmogelijk. Een lichte vermindering 
van de signaalintensiteit was geobserveerd met EDTA, kaliumtetraoxalaat en lage pH-urine. 
 

 
 
 
NAUWKEURIGHEID 
De voorbeeldcorrelatiestudie werd uitgevoerd op 100 urinespecimens. Deze 100 urine stalen werden getest 
met GC. De stalen werden geschat als één van beide positief -of negatief. De resultaten staan in onderstaande 
tabel.  
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De specificiteit van de teststrip lijkt hoog en zal niet nauw verwant zijn aan de specifieke kenmerken van de  
drugsstructuren op concentraties tot 50 μg/ml.   
 

BEPERKINGEN  

• Een resultaat na één van de tests geeft alleen de aanwezigheid van een drug of een metaboliet 
aan en toont niet aan of meet niet de bedwelming.   

• Het is mogelijk dat er een technische of procedurele fout is gemaakt of dat er ook andere 
subsystemen als niet vermelde factoren de test kunnen verstoren en een vals resultaat 
opleveren. Zie CROSS-REACTIVITEIT voor lijsten met stoffen die een positief effect zullen hebben 
op het resultaat, of die het test resultaat niet verstoren.   

• Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een vals positief dan moet de test worden 
herhaald met een nieuw monster. 

 
KRUIS REACTIVITEIT 
De volgende structureel vergelijkbare verbindingen werden gecontroleerd op kruisreactie.   
Geen van de geteste verbindingen produceerde een kleurverandering bij 500 μg/ml die groter was 
dan die waargenomen voor 10μg / ml van GHB.  De berekende kruisreactie wordt voorspeld op 
minder dan 2%.   
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DISCLAIMER 
Hoewel elke voorzorg wordt genomen om de nauwkeurigheid van de werking en de diagnostische 
nauwkeurigheid van dit product te verzekeren, wordt de test niet gebruikt onder de controle van de fabrikant 
of distributeur. Het resultaat kan dus worden beïnvloed door omgevingsfactoren en/of een gebruiksfout. Het 
wordt ten zeerste aanbevolen om een arts te raadplegen om het resultaat van de test te laten bevestigen. 
   
De fabrikant en distributeurs van dit product zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, claims, 
kosten of  directe of indirecte schade die het gevolg is van of verband houdt met een verkeerde diagnose, 
positief of negatief, en in het geval van het niet naleven van de opslagcondities of de gebruikscondities als 
beschreven in de instructies.  
 
 


