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Test narkotykowy ze śliny x 1 szt
 

Cena: 39,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny Test narkotykowy ze śliny to jednorazowy domowy test, który jest bardzo prosty i szybki w wykonaniu, a przy tym
wyróżnia się dużą czułością oraz wiarygodnością. Test narkotykowy ze śliny w postaci płytki testowej wymaga zastosowania jedynie
niewielkiej ilości śliny, dzięki czemu jego wykonanie nie jest problematyczne. Wynik oznaczenia można odczytać zaledwie po 10
minutach od wykonania badania, a wiarygodność wyników utrzymywana jest do 20 minut od badania.

Na co jest Test narkotykowy ze śliny? Wskazaniem do stosowania produktu jest wykrywanie narkotyków w próbce śliny danej osoby.
Jeden test pozwala wykryć aż 6 różnych rodzajów narkotyków w próbce śliny od pacjenta. Test narkotykowy ze śliny pozwala zbadać
ślinę pacjenta pod kątem obecności w niej środków odurzających. Produkt może wykryć amfetaminę, heroinę, kokainę, morfinę, a
także marihuanę i haszysz. Wykonując Test narkotykowy ze śliny, należy pamiętać, że marihuanę i haszysz można wykryć testem w
ślinie do 14 godzin od przyjmowania narkotyków, obecność morfiny, kokainy i heroiny przez 12-24 godziny od ich przyjęcia, a obecność
amfetaminy w 20-50 godzin od jej stosowania.

W opakowaniu znajduje się 1 Test narkotykowy ze śliny. W skład opakowania wchodzi płytka testowa, pojemnik na próbkę oraz próbnik
w postaci specjalnej gąbki, a oprócz tego instrukcja stosowania produktu. Test narkotykowy ze śliny należy wykonywać zgodnie z
zaleceniami producenta, przestrzegając zawartych w instrukcji wskazówek. Jak wykonać Test narkotykowy ze śliny? Należy na próbnik
pobrać ślinę z ust, jednak na przynajmniej 10 minut przed badaniem należy powstrzymać się od palenia papierosów, posiłków oraz
gumy do żucia. Ślinę można pobrać o dowolnej porze, umieszczając próbnik na około 3 minuty w jamie ustnej i energicznie pocierając
jego gąbeczką o wnętrze jamy ustnej. Badanie powinno być przeprowadzone niezwłocznie po pobraniu próbki od pacjenta. Następnie
należy wycisnąć ślinę do pojemnika z nakrętką z dozownikiem. W kolejnym kroku zaleca się aplikację po 3 krople do każdego z dwóch
pól reakcyjnych płytki testowej. Z odczytaniem wyniku należy odczekać 10 minut i jednocześnie nie należy wyników odczytywać, gdy
minie ponad 20 minut od wykonania badania, gdyż wyniki mogą być już niewiarygodne.

Jak interpretować wyniki Testu narkotykowego ze śliny? Wynik dodatni obejmuje wystąpienie prążka w strefie kontrolnej C oraz
jednoczesny brak oznaczeń w polach badanych (OPI, THC, AMP, COC). Wynik ujemny to natomiast prążki zarówno w strefie kontrolnej C,
jak i w strefach badanych. W badaniu można również uzyskać wynik nieważny – jest nim brak jakiegokolwiek prążka, co wymaga
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ponownego wykonania nowego testu z nowej próbki śliny. Wykonywanie domowych testów narkotykowych może być pomocne w
przypadku prewencji uzależnień, a te zaczynają obejmować coraz młodsze grupy wiekowe. Wczesne wykrycie środków odurzających w
ślinie danej osoby może pomóc w podjęciu odpowiednich kroków zaradczych. Jeśli otrzymany u pacjenta wynik będzie dodatni, należy
zachować szczególną ostrożność.

Charakterystyka

Test narkotykowy ze śliny przeznaczony jest do jednoczesnego wykrywania w ślinie narkotyków: morfiny, heroiny, amfetaminy,
marihuany, haszyszu i kokainy.
Test należy stosować wówczas, gdy nie wiadomo dokładnie, który z narkotyków został użyty.
Badanie polega na pobraniu próbki śliny przy pomocy specjalnego próbnika i pojemnika na próbkę, a następnie wprowadzeniu
po 3 krople śliny do dwóch okrągłych okienek na płytce testowej.
Wynik testu w postaci barwnych prążków odczytuje się już po 10 minutach.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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