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TELAH MEMENUHI SYARAT 
ADMINISTRASI LEGAL FORMAL BNN*

Amfetamin (AMP)
Metamfetamin (MET)
Benzodiazepin (BZO)
Mariyuana/Ganja (THC)
Morfin (MOP) 
Kokain (COC)
Carisoprodol (CAR)

 
Parameter 7 pemeriksaan: 

KEMENKES RI AKL 20103220070

Accu-Tell  Multi-7 Drug
Panel (Urine) adalah

immunoassay
kromatografi cepat untuk

deteksi kualitatif beberapa
zat/metabolit obat dalam

urin

®

15 panel uji
7 lembar insert pack

1 box Accu-Tell   Multi-7
Drug Panel (Urine) berisi: 

®

*Badan Narkotika Nasional
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Positif

Amfetamin (AMP) 500 ng/mL 
Metamfetamin (MET) 500 ng/mL
Benzodiazepin (BZO) 300 ng/mL
Mariyuana (THC) 50 ng/mL
Morfin (MOP) 300 ng/mL
Kokain (COC) 300 ng/mL
Carisoprodol (CAR) 1.000 ng/mL 

NILAI CUT-OFF

Accu-Tell Multi-7 Drug Panel (Urine) akan
memberikan hasil positif ketika konsentrasi zat
dalam urin melebihi nilai cut-off

INTERPRETASI HASIL 

                                
                               HASIL POSITIF: Garis berwarna
hanya muncul di wilayah Kontrol (C). Hasil positif
berarti bahwa konsentrasi obat dalam sampel urin
lebih besar dari nilai cut-off yang ditentukan untuk
obat tertentu

                                 HASIL NEGATIF: Terbentuk dua
garis berwarna di wilayah kontrol (C) dan di
wilayah tes (T). Hasil negatif berarti bahwa
konsentrasi dalam sampel urin berada di bawah
nilai cut-off yang ditentukan untuk obat tertentu
yang diuji
Note: Intensitas warna garis akan bervariasi. Jika
garis warna di area uji (T) tampak samar, hasil tes
dianggap NEGATIF

                                 HASIL INVALID: Tidak ada
garis yang muncul di wilayah Kontrol (C). Ulangi
tes dengan kaset uji yang baru. Volume sampel
yang tidak cukup atau teknik prosedur yang salah
dapat menyebabkan hasil invalid

Negatif

Invalid

Sampel urin harus disimpan dalam wadah yang
bersih & kering 
Sampel urin yang digunakan untuk pengujian bisa
menggunakan urin kapan saja (tidak harus urin pagi)
Apabila sampel urin terlihat keruh, maka harus
disentrifugasi, disaring, atau dibiarkan mengendap
terlebih dahulu untuk mendapatkan sampel yang
jelas untuk pengujian
Sampel urin dapat disimpan pada suhu 2-8°C hingga
48 jam sebelum pengujian
Untuk penyimpanan yang lama, sampel dapat
dibekukan dan disimpan di bawah -20°C. Sampel urin
yang beku harus dicairkan dan dicampur dengan baik
sebelum pengujian

Buka kemasan foil dan keluarkan kaset uji. Segera
gunakan kaset uji dalam batas waktu 1 jam
Lepaskan tutup kaset uji
Rendam kaset uji ke dalam sampel urin secara
vertikal selama 10-15 detik. Benamkan strip minimal
setinggi garis bergelombang dan jangan melebihi
tanda panah diatas panel uji
Pasang kembali tutup kaset dan letakkan kaset uji
pada permukaan datar yang tidak menyerap
Mulai timer dan tunggu hingga garis berwarna
muncul
Hasilnya harus dibaca pada 5 menit. Jangan
menafsirkan hasil setelah 10 menit

PREPARASI SAMPEL

PROSEDUR PENGGUNAAN
Sebelum dilakukan pengujian, kondisikan kaset uji &
sampel urin ke suhu ruangan (15-30°C)
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®

Batas maksimal
Batas minimal

Lepas tutup


