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Muutoksia huumemäärityksissä 1.6.2010 alkaen
U –Huumeseula (U –Huum-O; 4221) ja U –Huumeseula + varmistus
(U –Huum-Ct; 55023) säilyvät entisellään perustutkimuksina
Virtsan huumeseulan (U –Huum-O) hinta on 30 €. Varmistetun
huumeseulan (U –Huum-Ct) hinta on 35 €, hinta ei sisällä varmistuksia.
Varmistettavat tutkimukset laskutetaan erikseen, hinta on 27,9 € /
lääke/huumausaine.

Muutokset myrkytystutkimuskäytännöissä
Huume- ja lääkeaineseulontaan (U –HuumL-O; 1872) tarvitaan
1.6.2010 lähtien sekä virtsa- että kokoverinäyte. Tutkimukseen kuuluu
n. 200 toksikologisesti merkittävän lääkeaineen kvantitatiivinen seulonta
EDTA-verestä ja n. 600 aineen kvalitatiivinen seulonta virtsasta.
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen seulontatutkimus eikä näin ollen
sovi myöskään lääkeainepitoisuuksien määrittämiseen tai lääkehoidon
seurantaan. U –HuumL-O –tutkimuksen hinta on 141 €.
U -HuumL-O tutkimus ostetaan alihankintana ja vastaus tulee n. kahden
viikon kuluessa alihankintalaboratorion tekemällä paperitulosteella. UHuumL-O tutkimukseen ei enää sisälly U-Huumeseula, joka
suositellaan tilattavaksi erikseen kiireellisenä, jolloin se vastataan
kahden tunnin kuluessa.

Uusia huumeseulontatutkimuksia
Otamme käyttöön 1.6.2010 alkaen käyttöön B - Lääkeaine- ja
huumeseulonta ja tramadolin seulontatutkimukset.
B - Lääkeaine- ja huumeseulonta (kval) (B -LHuum-O; 50323)
B -Lääkeaine- ja huumeseulonnan indikaationa on epäily lääkeaineiden
tai huumausaineiden väärinkäytöstä tilanteessa, jolloin virtsanäytettä ei
saada otettua valvotuissa olosuhteissa. Tutkimusta voidaan käyttää
poikkeustapauksissa myös huumeiden tai lääkeaineiden seulontaan,
kun epäillään huume- tai lääkeaineiden väärinkäyttöä, joita tavalliset
huumeseulat, U -Huum-O ja U -Huum-Ct eivät paljasta. Tutkimus on
luonteeltaan kvalitatiivinen seulontatutkimus eikä näin ollen sovi
lääkeainepitoisuuksien määrittämiseen tai lääkehoidon seurantaan.
Seulontaan kuuluu n. 200 toksikologisesti merkittävän lääkeaineen
kvantitatiivinen ja useimpien huumausaineiden immunologinen seulonta
kokoverestä. B -LHuum-O –tutkimuksen hinta on 180 €.
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U –Tramadoli (kval) (U –Trama-O; 4761) on virtsasta tehtävä
immunokromatografinen
testi
tramadolin
väärinkäytön
tai
lääkeainemyrkytyksen selvitykseen, testin raja-arvo on 100 g/l.
Näytteeksi tarvitaan 10 ml virtsaa 11 ml:n lisäaineettomaan
virtsaputkeen otettuna, suositellaan valvottua näytteenottoa. Tulos on
valmiina seuraavana päivänä. U –Trama-O -tutkimuksen hinta on 10,8
€.
U –Tramadoli, varmistus (U –TramaCt; 4762) on tramadolin
väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen varmistettu seulontatutkimus,
jos positiivisesta seulontatuloksesta voi olla oikeudellisia, sosiaalisia tai
taloudellisia seuraamuksia. Tässä tutkimuksessa teemme omassa
laboratoriossa
immunokromatografisen
testin
ja
positiivinen
seulontatulos varmistetaan akkreditoidussa alihankintalaboratoriossa
nestekromatografisella testillä. Näytteeksi tarvitaan 10 ml virtsaa 11
ml:n lisäaineettomaan virtsaputkeen otettuna. Näytteenotto tapahtuu
valvotusti ja sen yhteydessä asiakas valvoo näyteputken sinetöinnin.
Tutkimuksen hinta on 27,9 €.

Poistuva tutkimus
S -Trisykliset antidepressantit (kval) (S –Trisy-O; 3674)
Seerumin trisykliset antidepressantit tutkimus poistuu valikoimastamme
laitetoimittajan lopetettua reagenssien valmistuksen.
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