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TESTE DE AUTODIAGNÓSTICO

Drogas
Multiteste rápido para deteção  
de 6 drogas diferentes

Advertências e indicações importantes:
 • O teste destina-se unicamente a uso externo.
 • Não ingerir nenhum dos componentes.
 • Manter o teste fora do alcance das crianças.
 • Não expor o teste à luz solar direta ou ao frio extremo. Não congelar.  
Conservar em local seco entre 4 °C e 30 °C.
 • Valores extremos de humidade e temperatura, podem afetar os  
resultados do teste.
 • Utilizar o produto somente até ao prazo de validade.
 • Caso as instruções não sejam seguidas corretamente, existe o risco de  
ocorrência de resultados falsos.
 • Não utilizar o teste caso a embalagem se encontre danificada. Não utilizar  
componentes do teste danificados.
 • Podem ocorrer resultados falsos positivos2 em casos raros (p. ex. no caso de 
ingestão de determinados alimentos/suplementos alimentares).
 • Todos os componentes do teste destinam-se apenas a utilização neste teste. 
Não reutilizar o teste!
 • Após a abertura do invólucro de alumínio, o teste deve ser protegido de  
impurezas e deve ser efetuado imediatamente no prazo de uma hora.
 • A interpretação correta do teste pode ser comprometida por má visão,  
daltonismo ou iluminação insuficiente.
 • As amostras de urina podem ser infeciosas. Os testes usados devem,  
por isso, ser descartados no lixo doméstico e as mãos devem ser a seguir  
minuciosamente lavadas.

As drogas são substâncias psicoativas que influenciam o comportamento e o 
humor dos respetivos consumidores. O consumo de uma ou mais drogas acarreta, 
indubitavelmente, perigos substanciais. A longo prazo estão previstos danos para 
a saúde física, assim como problemáticas psicossociais como consequência de um 
hipotético vício.

Tomar conhecimento da situação: teste rápido de drogas
Com o teste rápido de drogas podem ser detetados indícios, de forma célere  
e segura, do abuso de anfetaminas, benzodiazepinas (sedativos), cocaína, 
marijuana (THC), metadona, assim como opiáceos com base numa amostra  
de urina. O teste informa que drogas foram consumidas.

Qual a fiabilidade do teste Veroval®?
O multiteste rápido de drogas foi desenvolvido com o objetivo de disponibilizar  
a precisão e a segurança do diagnóstico moderno também para uso doméstico.  
No caso do teste trata-se de um método de análise imunocromatográfico, que 
pode detetar drogas ou os seus produtos de degradação na urina.  
A sensibilidade medida através de um estudo de avaliação do desempenho 
é superior a 96 %.

A realização do teste é complicada?
Não: Necessita apenas de mãos limpas, um relógio, um copo e uma superfície 
plana. O procedimento exato para a realização do teste é descrito  
no verso.

Drogas – Substâncias aditivas com efeitos secundários

Nota importante:
Os resultados positivos e incertos devem ser confirmados com um outro método analítico.

O que devo ter em atenção?

Dados de desempenho:
O multiteste rápido de drogas pode detetar em paralelo as seguintes classes de substâncias.  
É utilizado um agente para calibrar cada substância com a sensibilidade (valor de corte) descrita: 

Teste Abreviatura Calibrador
Valor de 
corte
(ng/ml)

Rastreabilidade na urina desde o 
último consumo1

Anfetamina AMP D-anfetamina 1000 1 a 3 dias

Benzodiazepina BZO Oxazepam 300 Consumo ocasional: até 3 dias  
Consumo regular: até 6 semanas

Cocaína COC Benzoilecgonina 300
A cocaína é detetável somente durante 
algumas horas, o produto de degradação 
2 a 3 dias

Marijuana THC 11-nor-Δ9- 
THC-9 COOH 50 Consumo ocasional: 2 a 4 dias 

Consumo contínuo: 2 a 6 semanas
Metadona MET Metadona 300 2 a 3 dias
Opiáceo OPI Morfina 300 Até 8 horas

O multiteste rápido de drogas deteta, além das substâncias calibradas, também outros derivados  
e metabolitos usados.
1 Tenha em atenção que se tratam de valores de referência brutos. Muitos fatores individuais afetam a  
rastreabilidade de drogas na urina.

2 Falso positivo = um resultado positivo é apresentado erroneamente, apesar de o resultado ser na realidade negativo. www.veroval.pt


