
A DrugWipe® lejárati idő utáni használata vagy 
helytelen tárolása a teszt hibás eredményéhez vezethet. 
A lejárt DrugWipe® teszteket ki kell dobni! 

A magas vagy túl alacsony hőmérsékleten történő tárolás 
a teszt meghibásodását okozza. 

 
Kerülje a teszt használatát 40˚C 
felett! Az eredmény helytelen lesz! 

 
5−40˚C között 
A  termék 5–40˚C között használható 

 
 

5−25˚C között 
A terméket 5–25˚C között tárolja hosszú távon. 

 
 

5˚C alatti használat esetén engedje, 
hogy a DrugWipe® teszt elérje a 
szobahőmérsékletet (például 
melegítse fel a kezében). 
A hűtés szintén tönkreteszi a tesztet. 0˚C alatti 
szállítás az üveg ampulla sérüléséhez vezethet. 
 

 
 
 
 

A DrugWipe® teszteknek egyesített ellenőrzési 
folyamatuk van (CL). Az ellenőrzési folyamat jelzi a teszt 
megfelelő funkcióit és teljesítményét. Vegye figyelembe 
a további minőségbiztosítási rendelkezéseket, amelyek 
érvényesek az Ön intézményének. 

 
 

Az anyagok, amelyek kereszt reakcióba lépnek a DrugWipe® 
tesztekkel, laboratóriumban lettek tesztelve. Kérésére 
elküldjük Önnek a reakcióba lépő anyagok teljes listáját. 

 
További információk regisztrált felhasználóknak: 
www.securetec.net 

Cannabis, opiátok, kokain, 
amphetaminok/methamphetaminok/ecstasy, 
methadone, benzodiazepin kimutatásához. 

DrugWipe 5S / 6S
útmutató

Termék kód: S502G / S603G



 

 
A DrugWipe® 5S/6S nyálban mutat ki drogokat: 
cannabis, opiátok, kokain, amphetaminok, 
methamphetaminok, ecstasy. 
Az analízis minőségi, látható eredményt ad mindössze 
néhány perc alat. A DrugWipe® teszteket úgy tervezték, 
hogy képzett professzionális személyezet tudja használni 
(rendőrségi erők, vámtisztek, képzett egészségügyi személyzet). 
PoziNv teszt eredmények esetén javasoljuk, hogy egy 

A teszt elvégzése: 
 
 

Minta vevő pad 

 
 

 
Tető Ampulla 3 eredmény 

jelző ablak 

 
Minta gyűjtő 

 

 
 
 
 
 
 

Teszt kazetta 

 
 

Mind a három eredmény jelző ablak egy vagy két anyagot 
és egy eredményjelző csíkot mutat. 
A rövidítések a következőket mutatják: 
CA cannabis(THC/Marijuana/Hashish) 
AM amphetamin 
MET methamphetamin 
CO cocaine/crack 
OP opiátok (heroinƒmorphin) 
CL Kontroll csík 

második kémiai analízist tartson, például például 
gáz−kromatográfiával és tömegspektrometriával (GC−MS). 

A vizsgálatokat csak egyszer lehet használni minden mintára. 
 

 
 

A DrugWipe® 5S/6S tesztek immunológiai folyamatokon 
alapulnak. Nyál mintavételezését a nyelvről vagy a szájüregből 
végezzük. 
A mintavételezési pad átviszi a nyálat az ellenőrző csíkokra. 
Az érzékelő zónák drogspecifikus antitesteket tartalmaznak, 
vörösre festve. Ha drogok vannak jelen a tesztben, azok 
összeragadnak az antitestekkel. 
A DrugWipe® 5S/6S egy folyadékkal töltöt ampullát tartalmaz. 

 

 
 
 
 

A teszt csomag tartalma: 
− 1 db  DrugWipe ® 5S/6S nyál teszt 

Nem tartalmazza a teszt, de szükséges az egyes esetekben: 
− 1 db időzítő 
−  1  db  pár  egyszer  használatos  kesztyű 
− 1 db zseblámpa 

 
 

 
1. Ellenőrizze a csomag lejárati idejét. Ne végezze el a tesztet, 
ha a szavatossága lejárt. 

2. Ellenőrizze a csomag épségét. Ne végezze el a tesztet, 
ha a csomagolás sérült, a csomag benedvesedett belül, 
vagy a kontroll csík már piros. 

3. Kezeljen minden mintát potenciálisan fertőzőként. 

4. A csomagot csak a használat előtt rövid idővel nyissa ki. 

1. Mozgassa a csúszkát a nyíl irányába, 
amíg a „PRESS” szó nem látható. 

 
2. Vegye le a kék mintagyűjtot a fehér 
kazettából. Ne érintkezzen a 
mintagyűjto paddal. 

 

 
 
 
 

3. Tanácsolja a minta adónak, hogy 
mozgassa a nyelvét háromszor a 
minta gyűjtő körül. 

 

 
 
 
 

4. Helyezze vissza a kék mintagyűjtő 
padot a fehér kazettába. 
Mindkét mintagyűjtő kazettának 
egy jól hallható dupla kattanás 
után a helyére kell kerülnie. 

 
5. Tartsa a teszt kazettát 
függőlegesen, az ampullával lefelé. 
Szorítsa az ujját erősen a „PRESS” 
gombra az ampulla 
összetöréséhez. Tartsa a teszt 
kazettát a törött ampullán 
függőlegesen 10−15 másodpercig. 

 

 
6. Helyezze el vízszintes felületen 
a tesztet 8 percig. Ez alatt az 
idő alatt ne mozgassa a tesztet. 
Végül olvassa le a teszt eredményét. 

 

 
Negatív Eredmény = Nincs drog fogyasztás 

 

A teszt általában helyes, ha a teszt vonal 
minden egyes csíkja vörös színű lesz. 
Teszt vonalak nélkül a drog teszt negatív lesz. 

 
 

Pozitív Eredmény = Drog fogyasztás 
 

A teszt általában helyes, ha mind a három 
teszt csík vörös színű lesz. 
A teszt eredmény pozitív, ha kontroll csík 
vörös és egy vagy több teszt csík látható. 

 
Valótlan Eredmény = Ismételje meg a tesztet 

 

A teszt általában helytelen, ha egy vagy 
mind a három kontroll csík nem lesz 
vörös színű. 
Ismételje meg az analízist egy új 
DrugWipe® 5S/6S teszt használatával. 

 

 
 
 

−  Ha erősen pozitívak a minták, már 3 perc után láthatóak 
a teszt csíkok. 

−   A teszt eredményeket 8 perc után olvassa le. 
−   A teszt eredmények az indulástól 15 percig láthatóak. 
−  A teszt pozitív eredményt jelez akkor is, ha a teszt csíkok 
láthatósága csekély vagy hiányos. 

−  A teszt eredményeket megfelelő világítás mellet olvassa le, 
például autó belső világítása vagy lámpa mellet. 
−   Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vörös−zöld fény hiánya 
befolyásolja  a  megfelelő  olvashatóságot. 


