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Vegye figyelembe a 
használati utasításban leírtakat!

+30 °C

+4 °C

+4 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten,  
száraz helyen tárolandó.

Lejárati dátum 
(lásd a csomagolásra nyomtatva)

A tartalma 1 teszthez 
elegendő

Ne 
használja fel újra!

Gyártó
Tételszám 

(lásd a csomagolásra nyomtatva)

5  perc

Reakcióidő többkomponensű tesztcsíkok esetében Gyorsteszt saját felhasználásra

Forgalmazó:
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft.
  2051 Biatorbágy, Budapark
  info@hu.hartmann.info

5 perc > 96 %
Szenzitivitás
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Drogteszt
Hat különböző kábítószer kimutatására 
szolgáló többkomponensű gyorsteszt

Figyelmeztetések és fontos tanácsok:
 • Ez a teszt kizárólag a testen kívüli alkalmazásra szolgál.
 • Egy tesztkomponenst se vegyen be.
 • Tartsa a tesztet gyermekektől elzárva.
 • Ne tegye ki a tesztet közvetlen napfény vagy fagy hatásának.  
Nem fagyasztható. Száraz helyen tárolandó 4 °C és 30 °C között.
 • A nedvesség és a nem megfelelő hőmérséklet hátrányosan befolyásolhatja  
a teszteredményeket.
 • A termék csak a feltüntetett lejárati dátumig használható.
 • Ha a használati utasítást nem követik megfelelő pontossággal, az téves tesz-
teredményekhez vezethet.
 • Ne használja a tesztet, ha a csomagolás sérült. Ne használjon sérült tesztkom-
ponenseket.
 • Álpozitív eredmények2 ritka esetekben (például bizonyos ételek vagy táplálékki-
egészítők fogyasztása esetén) előfordulhatnak.
 • Az összes tesztkomponens kizárólag ehhez a teszthez használható. A tesztet 
alkalmazása után ne használja fel újra!
 • A fóliatasak felnyitása után a tesztet meg kell védeni a szennyeződésektől,  
és a teszt elvégzésére azonnal, egy órán belül sort kell keríteni.
 • A gyenge látás, a színvakság vagy a nem megfelelő világítás akadályozhatja  
a teszt megfelelő kiértékelését.
 • A vizeletminták fertőzőek lehetnek. A felhasznált teszteket ezért ki kell dobni  
a háztartási hulladékba, azután pedig alaposan kezet kell mosni.

A kábítószerek a fogyasztóik viselkedését és hangulatát befolyásoló pszichoaktív 
anyagok. A kábítószer (vagy egynél több kábítószer) fogyasztása jelentős 
kockázatokkal jár. Hosszú távon káros hatással van a fizikai egészségre, továbbá 
pszichoszociális problémák kialakulása is várható az esetleges függőség 
következtében.

Derítse ki, mi a helyzet: többkomponensű droggyorsteszt
A többkomponensű droggyorsteszt segítségével egy vizeletmintából gyorsan  
és pontosan kimutathatók a következő szerekkel való visszaélésére utaló jelek: 
amfetaminok, benzodiazepinek (nyugtatók), kokain, marihuána (THC), 
metadon, valamint opiátok. A teszt információt nyújt arra vonatkozóan,  
hogy az illető mely kábítószerekből fogyasztott.

Mennyire megbízható a Veroval® teszt?
A többkomponensű droggyorstesztet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a modern 
diagnosztika pontosságát és biztonságosságát otthoni, saját használatra is  
elérhetővé tegyék. A teszt immunkromatográfiás elemzési eljárást alkalmaz,  
amellyel kimutathatók a drogok, illetve bomlástermékeik. A teljesítményértékelő 
vizsgálatokkal mért szenzitivitása több mint 96 %-os.

Bonyolult elvégezni a tesztet?
Nem: Önnek mindössze egy órára, egy pohárra, sík felületre és tiszta kezekre van 
szüksége. A teszt pontos menete a hátoldalon található.

A kábítószerek mellékhatásokkal járó,  
függőséget okozó anyagok 

Fontos megjegyzés:
A pozitív és bizonytalan eredményeket egy további analitikai módszerrel kell igazolni.

Mire kell figyelnem?

Teljesítményadatok:
A többkomponensű droggyorsteszttel egyidejűleg a következő anyagcsoportokat lehet kimutatni.  
A teszt az egyes anyagcsoportok kalibrálására közvetítő anyagot használ az érzékenységi szintjének 
(cut-off) megfelelően.

Teszt Rövidítés Kalibrátor Cut-off
(ng/ml)

A vizeletből történő kimutathatóság  
az utolsó fogyasztást követően1

Amfetamin AMP D-amfetamin 1000 1–3 nap

Benzodiazepin BZO Oxazepám 300 Alkalmi fogyasztás: 3 napig  
Rendszeres fogyasztás: 6 hétig

Kokain COC Benzoilekgonin 300 A kokain csupán néhány órán át kimutat-
ható, a bomlásterméke 2–3 napig.

Marihuána THC 11-nor-Δ9- 
THC-9 COOH 50 Alkalmi fogyasztás: 2–4 napig  

Folyamatos fogyasztás: 2–6 hétig
Metadon MET Metadon 300 2–3 nap
Opiátok OPI Morfin 300 Legfeljebb 8 órán át

A többkomponensű droggyorsteszttel a kalibrátor anyagokon kívül egyéb származékok,  
illetve metabolitok is kimutathatók.
1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy durva becslésekről van szó. A kábítószerek vizeletben való kimutathatóságában 
számos egyéni tényező is szerepet játszik.

2Álpozitív = tévesen pozitív teszteredmény jelenik meg, pedig az eredmény valójában negatív. www.veroval.hu
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Drogteszt
Többkomponensű gyorsteszt saját felhasználásra
A teszt menete:

Megjegyzések és korlátozások:
 • A többkomponensű gyorsteszt nem minősül orvostechnikai eszköznek, ezért diagnosztikai célokra nem alkalmazható.
 • A teszt csak akkor pozitív, ha ténylegesen nincs látható tesztvonal (T). 
 • A szándékosan használt szennyezőanyagok meghamisíthatják a teszt eredményét. Feltételezhető meghamisítás esetén a tesztet meg kell ismételni egy új vizeletmintával.
 • Az otthoni gyorsteszt nem tud különbséget tenni a kábítószerek és az ezekkel rokon vényköteles gyógyszerek között.
 • Bár az kizárható, hogy a tesztet az anyagok egy bizonyos köre befolyásolta-e, az nem zárható ki, hogy más anyagok, illetve technikai vagy eljárási hibák nem 
befolyásolják-e a teszt eredményét.

Az eredmény kiértékeléséhez először állapítsa meg, hogy a reakciómezőben a (C) alatt látható-e egy vonal. Lényegtelen, hogy a kontrollvonal 
mennyire hangsúlyos. Az egyes tesztcsíkokat egyenként kell kiértékelni.

 • Gyűjtsön friss vizeletet egy pohárba. Ha a 
vizelet zavaros, várjon, amíg le nem ülepszik.
 • Vegye le a védőkupakot, és merítse a vizelet-
be a drogtesztesztet a jelölés magasságáig, 
legalább 10 másodpercre. Ügyeljen rá, hogy 
a tesztkazetta csak az alsó széléig merüljön 
a vizeletbe.
 • Gondoskodjon róla, hogy ne érjen az érté-
kelőablakhoz, és hogy ne kerüljön rá vizelet.

 • Az eredményt kb. 5 perc, de legfeljebb 10 perc után olvassa le.
 • A drogtesztet jó fényviszonyok mellett kell kiértékelni, hogy a halványan színeződött 
vonalakat is fel lehessen ismerni.

 • Tegye vissza a kupakot a tesztkazettára, 
majd helyezze sík felületre. Ezt követően 
már ne érintse meg és ne mozdítsa el  
a tesztkazettát. Várjon, amíg a színes vona-
lak meg nem jelennek a reakciómezőben.

Előkészítés:
Mielőtt hozzáfogna a teszt elvégzéséhez, 
hagyja, hogy a tesztkazetta a fóliatasakban 
elérje a szobahőmérsékletet (15 °C – 27 °C). 
Vegye ki a drogtesztet a fóliacsomagolásból.

Az analitok  
rövidítése

Tesztablak  
kontrollvonallal (C)  
és tesztvonallal (T) 

Bemerítési terület

A maximális bemerítési  
mélység jelölése 

Védőkupak

Pozitív eredmény esetén a reakciómezőkben  
nincsenek tesztvonalak (T), és csak világospi-
ros-sötétpiros kontrollvonalak (C) jelennek meg. 

A szóban forgó drogok (vagy származékaik) koncent-
rációja a mintában a határérték fölött van. A koncent-
ráció nagyságára és ezáltal a fogyasztás mértékére 
nem lehet következtetni.

Ha a reakciómezőkben csak tesztvonalak (T) 
láthatók, és kontrollvonalak (C) nem, vagy 
semmilyen vonal nem látható, akkor a teszt 
érvénytelen.

Ellenőrizze, hogy pontosan betartotta-e a haszná-
lati utasítás minden pontját. Végezzen új tesztet 
egy új vizeletmintával.

Negatív eredmény, tehát drogmentes vizeletminta 
esetén a reakciómezőkben világospiros-sötétpiros 
tesztvonalak (T) és világospiros-sötétpiros kont-
rollvonalak (C) jelennek meg. 

A szóban forgó drogok (vagy származékaik) koncent-
rációja a mintában a határérték alatt van.

Pozitív eredmény Érvénytelen eredményNegatív eredmény
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