Drogy – prostředky vyvolávající závislost
s vedlejšími účinky
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Víceúčelový rychlý test ke zjištění
6 různých drog
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Drogy

Na co je nutno dbát?
Varování a důležitá upozornění:

Drogy jsou psychoaktivní látky, které ovlivňují chování a náladu jejich uživatelů.
Užívání jedné nebo více drog však s sebou přináší velká rizika. Dlouhodobě
nepříznivě ovlivňují tělesné zdraví a v důsledku případné závislosti lze očekávat
psychosociální problémy.

Zjistěte, jak na tom jste: rychlý víceúčelový test drog
S víceúčelovým rychlým testem drog lze na základě vzorku moči rychle a bezpečně
prokázat užívání amfetaminů, benzodiazepinů (uklidňující prostředky),
kokainu, marihuany (THC), metadonu a opiátů. Tento test informuje o tom,
které drogy byly užity.

Jak spolehlivý je test Veroval®?
Rychlý víceúčelový test drog byl vyvinut tak, aby i v domácím použití mohl být proveden
s přesností a spolehlivostí moderní diagnostiky. U testu jde o imunochromatografický
analytický postup, který je schopen prokázat drogy resp. jejich metabolity v moči.
Citlivost změřená studií hodnocení funkčnosti činí více než 96 %.

Je provedení testu složité?
Není: všechno, co potřebujete, jsou čistě umyté ruce, hodinky, nádobka a rovná
plocha stolu. Přesný postup při testování naleznete na zadní straně.

••Test je určen k zevnímu použití.
••Žádnou z částí testu nepožívejte.
••Test uchovávejte mimo dosah dětí.
••Test nevystavujte přímému slunečnímu záření ani mrazu. Nezmrazujte.
Uchovávejte na suchém místě při teplotě od 4 °C do 30 °C.
••Výsledky testu mohou nepříznivě ovlivnit vlhkost a nesprávná teplota.
••Produkt smí být použit pouze do vytištěného data použitelnosti.
••Pokud by nebyl návod k použití správně a do všech podrobností dodržen,
mohly by být výsledky testu nesprávné.
••Pokud je obal poškozený, test nepoužívejte. Nepoužívejte poškozené části testu.
••Ve vzácných případech mohou být výsledky2 falešně pozitivní* (například při
příjmu určitých potravin / potravinových doplňků).
••Všechny součásti testu jsou určeny k použití pouze v tomto testu. Test po použití
znovu nepoužívejte!
••Test musí být po otevření fóliového sáčku chráněn před znečištěním a proveden
do jedné hodiny po otevření.
••Správné vyhodnocení testu může ovlivnit špatný zrak, barvoslepost nebo nedostatečné osvětlení.
••Vzorky moči mohou být infekční. Použité testy je proto třeba zlikvidovat
do domácího odpadu a poté si důkladně umýt ruce.

Údaje o funkčnosti:

Víceúčelový rychlý test na drogy může souběžně prokázat následující třídy látek. Přitom je vždy
kalibrován s uvedenou citlivostí (Cut-off) na jednoho zástupce:
Test

Zkratka

Kalibrátor

Amfetamin

AMP

D-amfetamin

Cut-off
(ng/ml)
1 000

Benzodiazepin

BZO

Oxazepam

300

Kokain

COC

Benzoylecgonin

300

Marihuana

THC

50

Metadon
Opiáty

MET
OPI

11-nor-Δ9THC-9 COOH
Metadon
Morfin

300
300

Prokazatelnost v moči od
poslední konzumace1
1 až 3 dny
Příležitostné užití: až 3 dny
Pravidelné užívání: až 6 týdnů
Kokain lze prokázat jen několik hodin,
metabolit 2 až 3 dny
Příležitostné užití: 2 až 4 dny
pravidelné užívání: 2 až 6 týdnů
2 až 3 dny
Až 8 hodin

Víceúčelový rychlý test drog prokazuje navíc ke kalibrátoru také jiné příbuzné deriváty nebo metabolity.
Mějte na paměti, že jde jen o hrubé směrné hodnoty. Pro prokazatelnost drog v moči hraje
roli řada individuálních faktorů.

1

Důležité upozornění:
Pozitivní a nejasné výsledky je třeba potvrdit další analytickou metodou.
Falešně pozitivní = pozitivní výsledek testu je signalizován falešně, ačkoli ve skutečnosti je výsledek negativní.

www.veroval.cz

2

Obsah balení:
•• 1 fóliové balení s víceúčelovou testovací kazetou
a vysušovacím prostředkem
•• 1 návod k použití

Vysvětlení symbolů

AG
M NanoRepro
Untergasse 8

D-35037 Marburg

Dodržujte návod
k použití

Doba použitelnosti
(viz vytištěný údaj na obalu)

+30 °C
+4 °C

Obsah stačí na
1 test

Uchovávejte v suchu při teplotě
od +4 °C do +30 °C.

Nepoužívejte
opakovaně

Distributor:
CZ – HARTMANN-RICO a.s.
		 Masarykovo nám. 77
		 664 71 Veverská Bítýška
		kontakt@hartmann.cz
bezplatná infolinka: 800 100 333

Označení šarže
(viz vytištěný údaj na obalu)

Výrobce
5 min

Doba reakce víceúčelového testovacího proužku
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Rychlý test k domácímu použití
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Drogy
Rychlý víceúčelový test k domácímu použití
Provedení testu:
1

2

3

Příprava

Před zahájením testu nechejte testovací kazetu
ve fóliovém sáčku temperovat na pokojovou
teplotu (15 °C až 27 °C). Z fóliového obalu
vyjměte test na drogy.
••Zachyťte čerstvou moč do pohárku.

Reakční pole s kontrolní
čárkou (C) a testovací
čárkou (T)

Oblast ponoření

Jestliže je moč zakalená, počkejte, až
se zakalení usadí.
••Sejměte ochranný kryt a ponořte test drog
nejméně na 10 sekund až ke značce do
moči. Zajistěte, aby testovací kazeta byla
ponořená jen k dolnímu okraji.
••Dbejte, abyste se nedotkli vyhodnocovacího
okénka a abyste na ně nenanesli moč.

••Na testovací kazetu opět nasaďte kryt

a položte ji na rovnou plochu. Testovací
kazety se již nedotýkejte a nehýbejte s ní.
Počkejte na zobrazení barevných čárek v
reakčním poli.

Zkratka analytů

4

Ochranný kryt

••Výsledek odečtěte přibližně po 5 minutách, ne však později než po 10 minutách.
••Test drog musí být vyhodnocen za dobrých světelných podmínek, aby bylo možné

rozpoznat i slabé barevné čárky.

Označení maximální hloubky
zanoření

K vyhodnocení výsledku přikročte poté, co se v reakčním poli pod (C) objeví čárka. Není důležité, jak silná nebo slabá je kontrolní čárka.
Každý proužek testu je třeba vyhodnotit samostatně.

Negativní výsledek
(T)

(C)

V případě negativního výsledku, tedy vzorek moči
bez drog, se v reakčních polích objevují světle až
tmavě červené testovací čárky (T) a světle až
tmavě červené kontrolní čárky (C).
Koncentrace těchto specifických drog (nebo jejich
derivátů) ve vzorku leží pod mezní hodnotou.

Pozitivní výsledek
(T)

(C)

Neplatný výsledek
(T)

(C)

Při pozitivním výsledku se v reakčních polích
nezobrazují žádné testovací čárky (T) a jen
světle až tmavě červené kontrolní čárky (C).

Jestliže v reakčních polích vidíte jen čárky testu
(T), žádné kontrolní čárky (C) nebo dokonce
vůbec žádné čárky, je test neplatný.

Koncentrace těchto specifických drog (nebo jejich
derivátů) ve vzorku leží nad mezní hodnotou. Závěry
ohledně výšky koncentrace a tím závažnosti konzumace nejsou možné.

Zkontrolujte, zda jste přesně a ve všech bodech
dodrželi návod k použití. Proveďte nový test
s novým vzorkem moči.

Pokyny a omezení:
••Víceúčelový rychlý test není lékařský výrobek, a proto se nesmí používat k diagnostickým účelům.
••Test je pozitivní, jen pokud skutečně není vidět žádná testovací čárka (T).
••Úmyslně použité příměsi ovlivňující výsledek mohou test nepříznivě ovlivnit. V případě předpokládaného zkreslení je třeba test zopakovat s novým vzorkem moči.
••Domácí test nedokáže rozlišovat mezi užívanými drogami a příbuznými léky vydávanými jen na lékařský předpis.
••Třebaže lze vyloučit zkreslení testu širokým spektrem látek, nelze vyloučit, že výsledek mohou zkreslit jiné látky a technické chyby nebo chyby při postupu.
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