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Test narkotykowy ze śliny test 1 szt.
 

Cena: 51,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać test

Producent HYDREX PRZED.TECH.HANDL.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Test narkotykowy ze śliny to wyjątkowo prosty i szybki test stwierdzający obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. Niestety
narkotyki stają się popularne wśród coraz młodszych osób. Jest to niebywale wygodne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia
zbadanie śliny dziecka lub bliskiej osoby na obecność substancji odurzających.

Domowy test narkotykowy ze śliny umożliwia wykrycie aż 6 różnych substancji:
•amfetaminy;
•kokainy;
•heroiny;
•morfiny;
•marihuany;
•haszyszu.

W opakowaniu znajduje się płytka testowa, próbnik i pojemnik na próbkę.

Przebieg badania
Aby wykonać badanie, należy pobrać z ust osoby badanej próbkę za pomocą próbnika, który wygląda jak gąbka. Próbkę pobiera się,
pocierając gąbką wnętrze jamy ustnej przez ok. 3 minuty. Zebraną ślinę należy wycisnąć do pojemnika, który ma nakrętkę z
dozownikiem. Następnie należy nanieść na płytkę testową za pomocą dozownika trzy krople do każdego z dwóch pól reakcyjnych.

Wynik testu można odczytać po 10 minutach. Są one wiarygodne do 20 minut, po czym nie powinny być brane pod uwagę.

Należy również pamiętać, że ślady heroiny, morfiny i kokainy w ślinie utrzymują się przez 12-24 godziny od zażycia, amfetaminy od 20 do
50 godzin, a marihuany i haszyszu ok. 14 godzin.

Ślina do badania może być pobrana o dowolnej porze dnia, a badanie powinno być od razu przeprowadzone. Należy również pamiętać,
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aby test przeprowadzić ściśle według instrukcji. Przed samym badaniem, na ok. 10 minut warto się powstrzymać od spożywania
posiłków, palenia, czy żucia gumy.

Interpretacja
•Wynik dodatni - pojawia się jeden pasek w strefie kontrolnej C, co wskazuje na obecność narkotyku w organizmie badanej osoby. Co
ważne w polach OPI, AMP, THC, COC, nie pojawiają się żadne prążki. Wynik jest dokładny i może stanowić wstępne potwierdzenie
podejrzeń o zażycie narkotyków, jednak w celu dalszej diagnozy warto wykonać badania laboratoryjne i skonsultować się z lekarzem.
•Wynik ujemny – pojawiają się paski we wszystkich polach. Taki wynik wskazuje bez obecności analizowanych substancji w ślinie osoby
badanej.
Wynik nieważny – w strefie kontrolnej C nie pojawia się prążek. Oznacza to nieważność testu. Należy go powtórzyć, wykorzystując nowy
zestaw i nową próbkę śliny.
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