Drogtest Kokain - opiater - THC

Quicktest Drogtest är ett självtest som visar om kokain, opiater eller cannabis
(THC) finns i urin. Testet mäter inte mängden av ovan preparat, det indikerar
endast om droger finns i urinen.

Gör så här:

Frågor och svar

1. Ta ut testkassetten från aluminiumförpackningen, låt torkmedlet vara kvar.
2. Urinera i en ren behållare (t.ex. en plastmugg). Doppa testkassetten med
den absorberande delen i behållaren i 5-10 sekunder.
3. Placera testet på ett plant underlag. Avläs resultat efter 3-5 minuter.
4. Tolka inte resultatet efter 8 minuter.

Ska jag testa på morgonen?
Testet kan användas när som helst på dagen.
Kan resultatet vara felaktigt - hur säkert är det?
Testet är 99,8% säkert. Resultatet är korrekt om instruktionerna har följts.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning.
Avläs resultat:
Förpackningen innehåller:

- 1st Drug-check IVD Drogtest
- Manual på svenska
- Torkmedel (används ej)

1. Negativt resultat
Två färgade linjer framträder i testfönstret. Detta indikerar på att
det inte finns några droger i urinen.

Kan jag avläsa testet direkt?
Nej, läs testet från 3-5 minuter.
Kommer testet att vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 15
minuter?
Nej. Testet ska avläsas från 3 till 5 minuter. Efter 15 minuter är testet inte
tillförlitligt och bör kastas.

Varningsföreskrifter och viktig information
Detta är ett in-vitro självtest, det är endast för externt bruk. Får ej förtäras.
Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas
när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande
handhavande.
Förvaras mellan 4° C till 30° C. Får ej frysas.
Förvaras torrt och skyddas mot solljus.
Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat på ytterförpackning
samt aluminiumförpackning. Testet ska inte användas om
aluminiumförpackningen är öppnad.
Quicktest Drogtest ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom
räckhåll för barn och djur.
Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som
restavfall.

Sensitivitet:

2. Positivt resultat
Endast en färgad linje framträder. Detta indikerar att det finns
droger i urinen.

Kokain: > 300ng/ml
Opiater: > 300ng/ml
THC: > 50ng/ml

3. Misslyckat resultat

Doppa till linje i
5-10 sekunder avläs efter 3 till 5
minuter

Om ingen linje framträder är testet misslyckat och bör kastas. Notera att
självtestet då är förbrukat och inte kan återanvändas. Det rekommenderas att
ett nytt Quicktest Drogtest utförs. Orsaken till att ett test misslyckas kan vara
att inte tillräcklig mängd urin har använts. Testet kan också vara kontaminerad
av smuts från bristfällig hygien av användare.
Tillverkat av:
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