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MUUTOKSIA HUUME- JA LÄÄKEAINEANALYTIIKAN TUTKIMUKSISSA
15.12.2017 JA 21.12.2017
Alihankintalaboratorio lopettaa tutkimuksen U -MDPV-Ct tarpeettomana ja
tutkimuksessa U -OpiaaCt mitataan jatkossa ainoastaan immunologisissa
seulontamenetelmissä näkyviä opiaatteja.
1902 U -OpiaaCt

Opiaatit, varmistus
Tutkimuksessa tulevat esiin morfiini, kodeiini, dihydrokodeiini, etyylimorfiini ja
6-mono-asetyylimorfiini. Menetelmän raportointi- ja vastausrajat säilyvät ennallaan
(6-mono-asetyylimorfiinille 10 ng/ml, muille opiaateille 100 ng/ml).
U -OpiaaCt ei mittaa spesifisesti oksikodonia ja tramadolia. Spesifinen
varmistusanalyysipyyntö oksikodonille on 9898 U -OksiCt. Tramadolivarmistus
pyydetään tarvittaessa paperilähetteellä, johon merkitään tutkimukseksi U -TramaCt.

Poistuva tutkimus
6165 U -MDPV-Ct

Metyleenidioksipyrovaleroni, varmistus (korvaava tutkimus 1872 U -HuumL-O)

Alihankittavien tutkimusten muutokset astuvat voimaan 15.12.2017.

PIRKANMAA JA KANTA-HÄME
21.12.2017 lähtien kaikki oman tuotannon 4221 U -Huum-O tutkimuksessa
todetut seulontapositiiviset löydökset lähetetään automaattisesti varmistukseen
ml. bentsodiatsepiinit. Muutos perustuu yleiseen suositukseen seulonnassa todettujen
positiivisten tulosten varmistamisesta.
4221 U -Huum-O

Huumeseulonta (virtsasta)
Aiemmasta käytännöstä poiketen positiivisten U -Huum-O -seulontalöydösten
automaattinen varmistus koskee myös bentsodiatsepiineja.

Huomioitavaa

Mikäli pyytävä yksikkö haluaa rajoittaa varmistusanalyysejä, huumemääritykset tulee
pyytää yksittäin. Tilausvaiheessa vastataan tällöin kunkin tutkimuksen kohdalla
pakolliseen lisäkysymykseen, lähetetäänkö positiivinen tulos varmistukseen vai ei.
U -Huum-O -tutkimusta vastaavat yksittäistutkimukset:
1055 U -Amfet-O
1178 U -Bendi-O
4203 U -Bupre-O
3455 U -Canna-O
4128 U -Koka-O
2435 U -Opiaa-O
U -Huum-O voidaan pyytää jatkuvalla lähetteellä ns. kestona toisin kuin
lisäkysymysvastauksen vaativat yksittäistutkimukset.
(jatkuu sivulle 2)
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Lisätiedot

Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä
ohjekirjasta www.fimlab.fi, joka päivitetään vastaamaan muutoksia 15.12.2017 ja
21.12.2017.
U -Huum-O -vastauksen lausuntokentän huomautus on 21.12.2017 lähtien ”Tämä on
seulontatulos, jonka perusteella ei pidä tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Positiivinen
huumausainetulos lähetetään varmistukseen.”

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Auni Collings
Erikoisalajohtaja

JAKELU

Jaakko Uksila
Ylilääkäri

PSHP:n alueen terveydenhuollon toimipisteet
KHSHP:n alueen terveydenhuollon toimipisteet
KSSHP:n alueen terveydenhuollon toimipisteet
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