Dräger DrugCheck® 3000
Produkty do badań na obecność narkotyków
Test Dräger DrugCheck® 3000 pozwala sprawdzić w ciągu kilku minut, czy
dana osoba zażywała ostatnio narkotyki określonego typu. Kompaktowy i
bazujący na ślinie test narkotykowy zapewnia niezawodne wyniki w prosty
i higieniczny sposób. Urządzenie nie wymaga energii elektrycznej i może
być używane w dowolnym miejscu.
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Zalety
Proste i bezpieczne pozyskiwanie próbek
Test Dräger DrugCheck 3000 obejmuje dwa elementy: zbiorniczek ze środkiem pochłaniającym do pobierania
próbki śliny oraz kasetę testową do analizy. Kaseta testowa zawiera ciecz buforową i okienko z dwoma paskami,
które wyświetla linie kontrolne i testowe. Sam test jest przeprowadzany w trzech prostych etapach: pobranie
wacikiem próbki śliny, wstrząśniecie zestawem testowym, odczekanie na krótki okres inkubacji i rozpoczęcie
testu. Wskaźnik koloru na waciku znika zaraz po wchłonięciu wystarczającej ilości śliny do przeprowadzenia
testu.
Wyniki można odczytać od razu po pojawieniu się linii kontrolnych w okienku. Jeśli wynik badania jest
negatywny, obok odpowiedniej klasy substancji (narkotyku) pojawi się linia. Oznacza to, że żadna z substancji
docelowych nie została wykryta w próbce. Jeśli linia nie pojawi się obok jednej z klas substancji, oznacza to, że
wynik dla tej substancji jest pozytywny.

Szybka i czuła analiza
Możliwość sprawdzania pięciu klas substancji jednocześnie za pomocą testu Dräger DrugCheck 3000:
kokaina, opiaty, amfetamina, metaamfetamina / narkotyki syntetyczne (np. Ecstasy) i konopie indyjskie
(THC). Spośród wszystkich wymienionych klas substancji konopie indyjskie należą do najczęściej używanych
narkotyków i są również najtrudniejsze do zidentyﬁkowania (THC). Dlatego właśnie test Dräger DrugCheck
3000 zoptymalizowano pod kątem wykrywania THC, tak więc teraz oferuje on dwie opcje pomiaru: w zależności
od wybranego czasu oczekiwania (inkubacja wstępna) dla testu dostępna jest opcja szybka z wyższą wartością
graniczną stężenia THC i opcja czuła z niższą wartością graniczną stężenia tej substancji. Całe badanie trwa
tylko od 5 do 7 minut.

Jednoznaczne wykrywanie narkotyków na miejscu
Niewielkie, kieszonkowe rozmiary sprawiają, że test DrugCheck 3000 można z łatwością przenosić. Można go
szybko i łatwo przygotować do użycia, a ponadto nadaje się on do zastosowań wymagających elastyczności
użytkowania, takich jak kontrole drogowe i testy w miejscach pracy, w których wymagany jest wysoki poziom
bezpieczeństwa*. Zestaw testowy nie ma części elektrycznych, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować w
obszarach niebezpiecznych.

Dodatkowe zalety
Dräger ma wieloletnie doświadczenie w obszarze urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu we krwi i metod
wykrywania narkotyków. W przypadku testu DrugCheck 3000 ﬁrma Dräger zastosowała zasadę testowania
opartą na sprawdzonym systemie Dräger DrugTest® 5000, który niezawodnie wykrywa nawet najdrobniejsze
ślady THC. Jednorazowy zestaw testowy DrugCheck 3000 jest odporny na manipulacje i jest higieniczny.
*DrugCheck® 3000 w Stanach Zjednoczonych jest sprzedawany tylko organom egzekwowania prawa.
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Powiązane produkty
Dräger DrugTest® 5000

D-54720-2012

Bez pipetowania, kapania i oczekiwania: pobieranie próbki śliny jest
proste i szybkie przy użyciu Dräger DrugTest® 5000. Pobraną próbkę
można niezwłocznie przeanalizować na miejscu pod kątem dokładnych
wyników.

D-6296-2009

Zestaw do poboru próbki Dräger SSK 5000
Dräger SSK 5000 służy do potwierdzenia możliwej obecności narkotyku
na danej powierzchni. Jest on szybki i łatwy w użyciu. W przypadku
użycia w połączeniu z Dräger DrugTest® 5000 próbkę można przenieść
do kasety testowej i sprawdzić pod kątem zanieczyszczenia narkotykami.
Próbkę można także zachowaći przetransportować na potrzeby dalszego
testowania.

Zestaw do poboru i przechowywania śliny Dräger DCD 5000

ST-13226-2007

Proste, szybkie i bezpieczne wykrywanie środków odurzających i
narkotyków: Dräger DCD 5000 nie tylko pozwala w łatwy sposób
pobrać próbkę śliny, ale także umożliwia przechowywanie próbek i
przesyłanie ich do laboratorium w celu analizy, bez obawy o to, że w
procesie dojdzie do ich zafałszowania.

Dräger SCK

D-4347-2014

Na potrzeby spełnienia wymagań dotyczących łańcucha dowodowego
należy użyć zestawu potwierdzającego ze zbiorniczkiem na ślinę do
późniejszego próbkowania podczas analizy w laboratorium jednej próbki
wraz z materiałem użytym do wysyłki.
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Dane techniczne
Test do wykrywania narkotyków w ślinie
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

32 x 111 x 57 mm

Zakres roboczy

Praca: od 5°C do 30°C przy 5% do 95% wilgotności względnej

Waga

< 30 g

Przechowywanie / transport

od 4°C do 25°C

Czas pomiaru

szybki pomiar: analiza < 5 minut
czuły pomiar: analiza < 7 minut

Wybór trybu pomiaru

W zależności od wybranego okresu inkubacji wstępnej i żądanego
odcięcia THC zapewniającego szybki lub bardziej czuły odczyt.
Licencjonowany jako wyrób medyczny zgodnie z
europejską dyrektywą 98/79/WE w zakresie urządzeń
medycznych do diagnostyki in vitro.
Poza Unią Europejską tylko do użytku pozamedycznego (bez IVD)
lub sądowego (wyłącznie USA).
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Licencje / normy

Informacje zamówieniowe
Dräger DrugCheck® 3000
Test do wykrywania narkotyków w ślinie

Opis

Nr.katal.

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Non-IVD

Opakowanie: 20 zestawów
Opakowanie: 20 zestawów

83 25 500

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD

Test Dräger DrugCheck® 3000 wykrywa następujące substancje:
‒ Kokaina (COC)
‒ Opiaty (OPI)
‒ Konopie indyjskie (THC)
‒ Amfetamina (AMP)
‒ Metaamfetamina (MET)

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE

Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

83 25 580

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW

Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE RUMIA

Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA

Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

