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Markkeripakkauksen valmistelu vastaanotolla 
Esimerkkinä MVZ Labor Dr. Quade & Kollegen 

Laboratoriolomakkeen ja näyteputken valmistelu 

Tarvitset yhden laboratoriolomakkeen, yhden näyteputken ja yhden sarjan laboratorion 
viivakooditarroja jokaista potilasta ja markkeria kohti. 

 

Täytä tämä. 

Rastita: 

Asiakirjojasi 
varten 
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Kiinnitä laboratorion viivakoodi, jossa lukee ”Auftrag” (tilaus), vastaavaan kohtaan 
laboratoriolomakkeen yläreunaan. Kiinnitä toinen laboratorion viivakoodi näyteputkeen. Kiinnitä 
toinen markkeripaketin kahdesta viivakoodista Ruma-viivakoodikenttään laboratoriolomakkeen 
vasemmassa reunassa. Markkeripaketin toinen viivakoodi on tarkoitettu omia asiakirjojasi varten. 

Ruma-viivakoodikentän yläpuolella on rastitettavia ruutuja, joita vaaditaan ainoastaan Ruma Marker-
System -järjestelmää varten. 

 Nestemäinen markkeri: laita rasti ruutuun kohdassa ”Markertrinklösung” (juotava 
markkeriliuos) 

 Ruma-markkerikapseli ilman huumeseulontaa: laita rasti ruutuun kohdassa ”Kapsel ohne 
Drogenscreening” (kapseli ilman huumeseulontaa). 

 Ruma-markkerikapseli huumeseulonnalla: laita rasti ruutuun kohdassa ”Kapsel mit LC-
Screen” (kapseli LC-seulonnalla). Seulonnassa tutkitaan markkeriaineen lisäksi yli 100 
huumeainetta alla luetelluista aineryhmistä nestekromatografia-massaspektrometria-
analyysin avulla (LC/MS).  

 

 

 

Alla oleva taulukko on yleiskatsaus suoritettaviin analyyseihin mahdollisten manipulaatioyritysten 
havaitsemiseksi. 

Parametrit LCMS/MS-analyysi 
Ruma® Marker-System:  ✓ 

(kapseli) markkeri   ✓ 
kreatiniini   ✓ 

hapettimet   ✓ 
häiriöaineet   ✓ 

synteettinen virtsa   ✓ 
Näytteen tarkistus   ✓ 
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Alla oleva taulukko on yleiskatsaus aineisiin, joita tutkitaan kattavassa LC-seulonnassa: 

Parametrit LCMS/MS-analyysi 
Yksittäiset aineet seuraavissa aineryhmissä: ✓ 

Opiaatit:   ✓ 
esim. erotellaan heroiini, katuheroiini, morfiini, kodeiini, dihydrokodeiini...  
Opioidianalgeetit 
esim. fentanyyli, tramadoli, tilidiini, oksikodoni, buprenorfiini, metadoni 
sekä aineenvaihduntatuotteet... 

 

Bentsodiatsepiinit (ml. erittely):  ✓ 
esim. diatsepaami, klonatsepaami, alpratsolaami, oksatsepaami, 
loratsepaami, flunitratsepaami... 

✓ 

Kokaiini ja aineenvaihduntatuotteet   ✓ 
Amfetamiinit:   ✓ 
esim. amfetamiini, metamfetamiini, ekstaasi...  
Kannabis   ✓ 
Mielialalääkkeet:   ✓ 
esim. sitalopraami, doksepiini, amitriptyliini, imipramiini, trimipramiini, 
fluoksetiini... 

✓ 

LSD/PCP   ✓ 
Nonbentsodiatsepiinit/psykotrooppiset aineet 
Sekä aineenvaihduntatuotteet, jos on 

  ✓ 

sekä:     
gabapentiini bupropioni katinoni MDPV mitragyniini ketamiini norketamiini amfetamiini amfetamiini-D5 metamfetamiini-D11 MDA 
MDA-D5 MDMA MDE PMA PMMA MBDB morfiini-gluk morfiini-D3 6-asetyylimorfiini dihydrokodeiini kodeiini-D6 6-asetyylikodeiini 
noskapiini papaveriini hydrokodoni hydromorfoni oksimorfoni dihydromorfiini nortilidiini N-desmetyylitramadoli O- 
desmetyylitramadoli buprenorfiini-D4 norbuprenorfiini norbuprenorfiini-D3 metadoni-D9 norfentanyyli sufentaniili 2-Okso-3-OH-LSD 
psilosiini ritaliinihappo meskaliini norkokaiini bentsoyyliekgoniini-D8 tsaleploni tsopikloni-D4 tsolpideemi tsolpideemi-D6 7-
aminoklonatsepaami norklordiatsepoksidi 7-amino-flunitratsepaami 7-amino-flunitratsepaami-D7 flunitratsepaami OH-bromatsepaami 
bromatsepaami desmetyyliklobatsaami klobatsaami midatsolaami OH- midatsolaami loratsepaami desalkyylifluratsepaami 
fluratsepaami-OH-triatsolaami OH-alpratsolaami OH-alpratsolaami-D5 alpratsolaami 7-aminonitratsepaami nitratsepaami 
oksatsepaami nordiatsepaami tematsepaami diatsepaami diatsepaami-D5 pratsepaami  
(-)THC-COOH (-)THC-COOH-D9 kannabidioli amitriptyliini nortriptyliini nordoksepiini sertraliini klotsapiini mianseriini maprotiliini 
protriptyliini normaprotiliini imipramiini trimipramiini nortrimipramiini klomipramiini norklomipramiini promatsiini desipramiini 
tratsodoni flunaritsiini flufenatsiini fluoksetiini norfluoksetiini mirtatsapiini prometatsiini ketiapiini atomoksetiini ibuprofeeni naloksoni 
doksepiini bentsoyyliekgoniini PCP LSD tramadoli tilidiini kodeiini haloperidoli doksepiini morfiini oksikodoni pregabaliini fenobarbitaali 
kannabis amfetamiini buprenorfiini kokaiini metadoni fentanyyli tsopikloni klonatsepaami EDDP 

 
 
 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 

 
..... eli yli 100 parametria!!   

 

Markkeripakkauksen tulee sisältää seuraavat osat: 

① Ohjeet markkerikapselin ottamista varten 

② Valmis laboratoriolomake 

③ Yksi markkeripaketti 

④ Näyteputki vastaavalla laboratorioviivakoodilla sekä näyteputken kärki 

⑤ Yksi kuljetuspurkki näyteputkelle 

⑥ Kaksi porejauhetta sisältävää makeista 

⑦ Yksi ruokalappu 

⑧ Yksi älypuhelimen pidike 

⑨ Yksi palautuskuori 
 
Aseta luetellut osat mustaan postituspussiin. Sulje postituspussi haaraniitillä. 
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