
 • 1 πλαστική συσκευασία με κασέτα πολλαπλών 
ταινιών εξέτασης και αφυγραντικό μέσο

 • 1 φυλλάδιο οδηγιών χρήσης
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Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες  
χρήσης

+30 °C

+4 °C

Αποθηκεύετε σε θερμοκρασία  
+4 °C έως +30 °C σε ξηρό μέρος.

Ημερομηνία λήξης 
(βλ. εκτύπωση στη συσκευασία)

Το περιεχόμενο επαρκεί για  
1 εξέταση

Μίας  
χρήσης

Κατασκευαστής
Κωδικός παρτίδας  

(βλ. εκτύπωση στη συσκευασία)

5 min

Χρόνος αντίδρασης στις πολλαπλές ταινίες εξέτασης Γρήγορη εξέταση για προσωπική χρήση

Διάθεση:
GR – PAUL HARTMANN Hellas A.E.
  16674 Glyfada/Athina
  info@gr.hartmann.info

> 96 %
Ευαισθησία
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για οικιακή χρήση

Ναρκωτικές ουσίες
Πολλαπλό σετ γρήγορης εξέτασης για την 
ανίχνευση 6 διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών

Προειδοποιήσεις και σημαντικές υποδείξεις:
 • Η εξέταση προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση.
 • Μην καταπίνετε κανένα από τα στοιχεία της εξέτασης.
 • Φυλάσσετε το σετ εξέτασης σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
 • Μην εκθέτετε την εξέταση σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή σε παγετό. Μην 
καταψύχετε. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία μεταξύ 4 °C και 30 °C.
 • Η υγρασία και η ακατάλληλη θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα 
αποτελέσματα της εξέτασης.
 • Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως την αναγραφόμενη ημε-
ρομηνία λήξης.
 • Εάν δεν τηρηθούν λεπτομερώς όλες οι οδηγίες χρήσης, ενδέχεται να προκύ-
ψουν αλλοιωμένα αποτελέσματα εξέτασης.
 • Μην χρησιμοποιήσετε την εξέταση, εάν η συσκευασία παρουσιάζει φθορές. 
Μην χρησιμοποιήσετε τυχόν ελαττωματικά στοιχεία της εξέτασης.
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέ-
σματα εξέτασης2 (π.χ. σε περίπτωση κατανάλωσης ορισμένων τροφών/συ-
μπληρωμάτων διατροφής).
 • Όλα τα στοιχεία της εξέτασης προορίζονται αποκλειστικά για χρήση για τη 
συγκεκριμένη εξέταση. Μην χρησιμοποιήσετε ξανά το σετ εξέτασης μετά τη 
χρήση!
 • Μετά το άνοιγμα της πλαστικής συσκευασίας, η εξέταση πρέπει να προστα-
τευθεί από ακαθαρσίες και να χρησιμοποιηθεί αμέσως ή εντός μίας ώρας.
 • Η κακή όραση, η αχρωματοψία ή ο ανεπαρκής φωτισμός ενδέχεται να επηρε-
άσουν τη σωστή αξιολόγηση της εξέτασης.
 • Τα δείγματα ούρων μπορεί να είναι μολυσματικά. Τα χρησιμοποιημένα σετ 
εξέτασης πρέπει, ως εκ τούτου, να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ-
ματα και τα χέρια να πλένονται καλά.

Τα ναρκωτικά είναι ψυχοδραστικές ουσίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη 
διάθεση του ατόμου που τα λαμβάνει. Η λήψη μίας ή περισσοτέρων ναρκωτικών 
ουσιών συνδέεται ωστόσο με μη αμελητέους κινδύνους. Μακροπρόθεσμα 
αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική υγεία και ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα ως συνέπεια ενός ενδεχόμενου εθισμού.

Περιγραφή εξέτασης: Πολλαπλή γρήγορη εξέταση  
ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
Με την πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και με τη 
χρήση ενός δείγματος ούρων, μπορούν να ανιχνευθούν γρήγορα και με ασφάλεια 
ενδείξεις κατάχρησης αμφεταμινών, βενζοδιαζεπίνων (ηρεμιστικά), κοκαΐνης, 
μαριχουάνας (THC), μεθαδόνης και οπιούχων. Η εξέταση παρέχει πληροφορίες 
για τις ναρκωτικές ουσίες που καταναλώνονται.

Πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση Veroval®;
Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σχεδιάστηκε με 
στόχο να καταστεί διαθέσιμη η ακρίβεια και η ασφάλεια της σύγχρονης διαγνωστι-
κής και για τη χρήση κατ' οίκον. Η εξέταση είναι μια ανοσοχρωματογραφική μέθο-
δος ανάλυσης, που μπορεί να ανιχνεύει ναρκωτικές ουσίες ή τα προϊόντα αποδό-
μησής τους στα ούρα. Η ευαισθησία που υπολογίζεται με μια μελέτη 
αξιολόγησης της απόδοσης υπερβαίνει το 96 %.

Είναι πολύπλοκη η διεξαγωγή της εξέτασης;
Όχι: Το μόνο που χρειάζεστε είναι καθαρά, πλυμένα χέρια, ένα ρολόι, ένα δοχείο 
και μια επίπεδη επιφάνεια. Η ακριβής διαδικασία εξέτασης περιγράφεται στο 
οπισθόφυλλο.

Ναρκωτικά - Εθιστικές ουσίες με παρενέργειες

Σημαντική υπόδειξη:
Τα θετικά και ασαφή αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιώνονται με περαιτέρω αναλυτική μέθοδο.

Τι πρέπει να προσέξω;

Στοιχεία απόδοσης:
Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα τις 
ακόλουθες κατηγορίες ουσιών. Έχει βαθμονομηθεί με την κατάλληλη ευαισθησία (Cut-off) για κάθε 
ουσία: 

Εξέταση Συντομο-
γραφία Βαθμονομητής Cut-off

(ng/ml)
Ικανότητα ανίχνευσης στα ούρα από 
την τελευταία λήψη1

Αμφεταμίνη AMP D-Αμφεταμίνη 1.000 1 έως 3 ημέρες

Βενζοδιαζεπίνη BZO Οξαζεπάμη 300 Περιστασιακή λήψη: έως 3 ημέρες  
Τακτική λήψη: έως 6 εβδομάδες

Κοκαΐνη COC Βενζοϋλεκγο-
νίνη 300

Η κοκαΐνη είναι ανιχνεύσιμη μόνο  
για μερικές ώρες και τα προϊόντα  
αποδόμησης για 2 έως 3 ημέρες

Μαριχουάνα THC 11-nor-Δ9- 
THC-9 COOH 50 Περιστασιακή λήψη: 2 έως 4 ημέρες  

Τακτική λήψη: 2 έως 6 εβδομάδες
Μεθαδόνη MET Μεθαδόνη 300 2 έως 3 ημέρες
Οπιούχα OPI Μορφίνη 300 Έως 8 ώρες

Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, εκτός από τις ουσίες του βαθμονομητή, 
ανιχνεύει επίσης κι άλλα συναφή παράγωγα ή μεταβολίτες.
1 Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι τιμές κατά προσέγγιση. Για την ικανότητα ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στα 
ούρα, παίζουν ρόλο πολλοί μεμονωμένοι παράγοντες. 

2Ψευδώς θετικό = προβάλλεται ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα εξέτασης, παρόλο που το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. www.veroval.gr
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Ναρκωτικές ουσίες
Πολλαπλή γρήγορη εξέταση για προσωπική χρήση
Περιγραφή εξέτασης:

Υποδείξεις και περιορισμοί:
 • Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση δεν αποτελεί ιατρικό προϊόν και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς σκοπούς.
 • Η εξέταση είναι θετική μόνον εφόσον δεν εμφανίζεται καμία γραμμή εξέτασης (T). 
 • Η εξέταση μπορεί να επηρεαστεί από σκόπιμα εισαχθέντα μέσα αλλοίωσης. Σε περίπτωση υποψίας αλλοίωσης, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί με νέο δείγμα ούρων.
 • Το σετ αυτοεξέτασης δεν μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ ναρκωτικών ουσιών και συναφών συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
 • Παρόλο που η αλλοίωση της εξέτασης από μια ευρεία ποικιλία ουσιών μπορεί να αποκλειστεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αλλοίωση του αποτελέσματος της 
εξέτασης από άλλες ουσίες, καθώς και διαδικαστικά ή τεχνικά σφάλματα.

Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος, προσδιορίστε κατ' αρχάς αν στο πεδίο αντίδρασης κάτω από την ένδειξη (C) φαίνεται μια γραμμή. 
Δεν έχει σημασία πόσο έντονη ή αχνή είναι η γραμμή ελέγχου. Κάθε ταινία εξέτασης πρέπει να αξιολογηθεί μεμονωμένα.

 • Συλλέξτε φρέσκα ούρα σε ένα δοχείο. Αν 
παρατηρήσετε θολότητα στα ούρα, περιμέ-
νετε μέχρι να διαυγάσουν.
 • Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και 
εμβαπτίστε την εξέταση ανίχνευσης ναρκω-
τικών ουσιών στα ούρα για τουλάχιστον  
10 δευτερόλεπτα μέχρι τη σχετική σήμανση. 
Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα εξέτασης βυθίζε-
ται μόνο έως το κάτω άκρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε το παράθυρο 
αξιολόγησης και δεν μεταφέρετε ούρα 
επάνω του.

 • Ελέγξτε το αποτέλεσμα ύστερα από περίπου 5 λεπτά, αλλά όχι περισσότερο από 10 λεπτά.
 • Η εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών πρέπει να αξιολογηθεί υπό καλές συνθήκες 
φωτισμού περιβάλλοντος, ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν ακόμα και οι αχνές χρωματι-
στές γραμμές.

 • Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στην κασέ-
τα εξέτασης και τοποθετήστε την επάνω 
σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην αγγίζετε 
ή μετακινείτε πλέον την κασέτα εξέτασης. 
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν οι χρω-
ματιστές γραμμές στο πεδίο αντίδρασης.

Προετοιμασία:
Η κασέτα εξέτασης μέσα στην πλαστική 
συσκευασία πρέπει να είναι σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πριν από την έναρξη της 
εξέτασης (15 °C έως 27 °C). Αφαιρέστε την 
εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών από 
την πλαστική συσκευασία.

Συντομογραφία 
αναλυτών

Πεδίο αντίδρασης με 
γραμμή ελέγχου (C) και 

γραμμή εξέτασης (Τ) 

Τμήμα εμβάπτισης

Σήμανση μέγιστου  
βάθους εμβάπτισης 

Προστατευτικό  
κάλυμμα

Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό, στα πεδία 
αντίδρασης δεν εμφανίζονται καθόλου γραμμές 
εξέτασης (T), παρά μόνον γραμμές ελέγχου ανοι-
κτού έως σκούρου κόκκινου χρώματος (C). 

Η συγκέντρωση των συγκεκριμένων ναρκωτικών ου-
σιών (ή των παραγώγων τους) στο δείγμα βρίσκεται 
πάνω από την οριακή τιμή. Η εξαγωγή συμπερασμά-
των σχετικά με το επίπεδο της συγκέντρωσης και, 
συνεπώς, τη σοβαρότητα της κατανάλωσης, δεν είναι 
εφικτή.

Αν στα πεδία αντίδρασης βλέπετε μόνο γραμμές 
εξέτασης (T), δεν βλέπετε καμία γραμμή ελέγ-
χου (C) ή δεν βλέπετε γενικά καμία γραμμή, 
τότε το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι 
έγκυρο. 

Ελέγξτε αν έχετε τηρήσει επακριβώς όλες τις 
υποδείξεις των οδηγιών χρήσης. Διεξάγετε νέα 
εξέταση με νέο δείγμα ούρων.

Όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δηλαδή όταν το 
δείγμα ούρων δεν περιέχει ναρκωτικές ουσίες, 
στα πεδία αντίδρασης εμφανίζονται γραμμές εξέτα-
σης ανοικτού έως σκούρου κόκκινου χρώματος 
(T) και γραμμές ελέγχου ανοικτού έως σκούρου 
κόκκινου χρώματος (C). 

Η συγκέντρωση των συγκεκριμένων ναρκωτικών ου-
σιών (ή των παραγώγων τους) στο δείγμα βρίσκεται 
κάτω από την οριακή τιμή.

Θετικό αποτέλεσμα Μη έγκυρο αποτέλεσμαΑρνητικό αποτέλεσμα
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