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Multi test narkotykowy z moczu wykrywający 6 rodzajów
narkotyków jednocześnie 1 szt.
 

Cena: 40,83 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 1 op.

Postać -

Producent/
Dystrybutor

HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Multi TEST to uniwersalny i szybki paskowy test narkotykowy pozwalający na wykrycie w moczu badanej osoby aż 6 różnych
narkotyków. Jest to niezwykle przydatne narzędzie diagnostyczne do zastosowania w warunkach domowych, które pozwala znaleźć
ślady zażycia najbardziej popularnych narkotyków, takich jak amfetamina, heroina, kokaina, morfina, marihuana i haszysz. Do
przeprowadzenia badania potrzebna jest odpowiedniej objętości próbka moczu, zgromadzona do suchego i czystego naczynia.
Niezbędny jest również zegarek z sekundnikiem. Test zanurzamy w próbce na 15 sekund, a wyniki odczytujemy po upływie 5 minut, ich
interpretacja po czasie dłuższym niż 15 minut nie jest już wiarygodna. Opakowanie Multi TEST zawiera 4 paski testowe złączone w
jednej plastikowej obudowie, co umożliwia wykonanie jednorazowego badania na obecność wszystkich 6 narkotyków. Dzięki temu
badanie przeprowadzamy szybko i wygodnie. Do analizy wystarczą 4 paski, ponieważ morfina i heroina wykrywana jest na jednym pasku
testowym (wynik w okienku MOR), podobnie jak haszysz i marihuana (wynik w okienku THC). Rezultat pozytywny wskazujący na
obecność niedozwolonych substancji oznacza się w postaci jednego różowego prążka w strefie kontrolnej C. Przed przystąpieniem do
badania należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, jest to warunek konieczny do poprawnego przeprowadzenia
testu. Pamiętajmy o tym, że poszczególne rodzaje narkotyków utrzymują się w organizmie przez różny czas. Marihuanę i haszysz
można wykryć przez okres 5-20 dni, amfetaminę w czasie 1-3 dni od momentu zażycia, morfinę i heroinę 2-3 dni, a kokainę 1-4 dni. Jak
wykonać badanie? Samo badanie za pomocą Multi TEST jest proste i powinno być wykonane na podstawie próbki świeżego moczu
zebranego do suchego i czystego pojemnika. Pora jego pobrania nie jest istotna, należy natomiast pamiętać, że w przypadku
niemożności natychmiastowego przeprowadzenia diagnozy, próbkę należy przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w temperaturze
oscylującej wokół 2-8°C. W takim wypadku przed rozpoczęciem badania należy ją ogrzać. Zanim przeprowadzimy test, musimy
pamiętać o tym, że nie wolno zanurzać dolnej obudowy w próbce moczu test powinien być zanurzony w próbce na tyle długo, aż w
okienkach wynikowych pojawią się prążki kontrolne. Proces trwa zazwyczaj ok. 15 sekund. badany mocz nie może mieć bezpośredniej
styczności z okienkami wynikowymi 1.Zdejmij osłonę pasków testowych i ostrożnie zanurz je w próbce moczu, do momentu, w którym
w okienkach wynikowych pojawią się prążki kontrolne C. Cały proces może trwać ok. 15 sekund. Uważaj, aby ciecz nie dotknęła dolnej
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krawędzi obudowy testu. 2.Po 15 sekundach i pojawieniu się prążków kontrolnych wyjmij test z próbki i umieść na płaskiej powierzchni.
Ostateczne wyniki należy odczytać po upłynięciu 5 minut. Pamiętaj, że wynik zinterpretowany po czasie dłuższym niż 15 minut będzie
nieprawidłowy. Należy ściśle przestrzegać wymaganych wartości. Interpretacja wyników testu Produkt to 4 paski pełniące funkcję
niezależnych testów, wyposażonych w substancje aktywne wchodzące w reakcję z obecnymi w moczu narkotykami lub ich
metabolitami. Propozycja zapewnia szerokie spektrum możliwości diagnostycznych, które obejmują detekcję amfetaminy, kokainy,
morfiny, heroiny oraz marihuany i haszyszu. Wynik dodatni Gdy w badanym moczy znajduje się narkotyk lub jego metabolit w strefie
kontrolnej C pojawia się barwny prążek. Wynik ujemny Ujemny wynik reprezentowany jest przez dwa prążki pojawiające się w strefach
testowej T i kontrolnej C. Wystąpienie obu pasków to dobra wiadomość dla wszystkich badanych, oznacza brak obecności narkotyków
w moczu.  Wynik nieważny Brak widocznych prążków lub pojawienie się jedynie tego zlokalizowanego w strefie testowej T oznacza
nieważność przeprowadzonego badania i konieczność dokonania kolejnego.  Należy zapamiętać również, że nie jest ważna
intensywność prążka testowego, samo jego wystąpienie oznacza ujemną diagnozę. 
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