Dräger DrugCheck® 3000
Huumeseulontaratkaisut
Dräger DrugCheck® 3000 ilmaisee muutamassa minuutissa, onko henkilö
käyttänyt huumausaineita. Kompakti ja nopea syljestä otettava huumetesti
antaa luotettavan tuloksen helposti ja edullisesti. Laite toimii ilman sähköä,
joten sitä voidaan käyttää missä tahansa.
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Edut
Helppo ja turvallinen näytteenotto
Dräger DrugCheck 3000 koostuu kahdesta osasta: näytteenkeräimestä sylkinäytteen ottoa varten ja
testikasetista näytteen analysointiin. Puskuriliuosta sisältävässä testikasetissa on ikkuna, jonka kahteen
testiliuskaan kontrolli- ja testiviivat ilmestyvät. Testissä on kolme helppoa vaihetta: Kerää sylkinäyte, ravista
testisarjaa ja aloita testaus lyhyen inkubaatioajan jälkeen. Keräimen päässä olevan indikaattorin väri häviää, kun
näytettä on kerätty riittävästi.
Tulos voidaan lukea heti, kun kontrolliviivat tulevat näkyviin. Testitulos on negatiivinen, mikäli testiliuskaan
jokaisen aineryhmän (huumeen) kohdalle ilmestyy viiva. Näyte ei tällöin sisällä tutkittuja aineita. Mikäli jonkin
aineryhmän kohdalle ei ilmesty viivaa, tulos on kyseisen aineen osalta positiivinen.

Nopea ja herkkä analyysi
Dräger DrugCheck 3000 tunnistaa samanaikaisesti jopa viisi huumausaineryhmää: kokaiini, opiaatit, amfetamiini,
metamfetamiini/design-huumeet (esim. ekstaasi) ja kannabis (THC). Näistä aineryhmistä kannabis on yleisimmin
käytetty ja kaikista yhdisteistä (THC) lisäksi myös vaikein tunnistaa. Tästä syystä Dräger DrugCheck 3000 on
optimoitu THC:n seulontaan ja valittavissa on nyt kaksi erilaista testausvaihtoehtoa: valitusta testin odotusajasta
(inkubaatioaika) riippuen nopea testi, jossa THC:n raja-arvo on korkea ja herkkä testi, jossa THC:n raja-arvo on
matala. Koko testi kestää vain 3–5 minuuttia.

Yksiselitteinen huumetesti seulontaan paikan päällä
Kompakti DrugCheck 3000 kulkee kätevästi mukana. Sen saa helposti ja nopeasti käyttövalmiiksi ja se soveltuu
joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin, kuten liikennevalvontaan ja työpaikoilla* turvallisuussyistä suoritettavaan
huumetestaukseen. Testisarjassa ei ole sähköisiä osia, joten se on turvallinen myös vaarallisilla alueilla.

Muita etuja
Drägerillä on vuosikymmenien kokemus alkoholin mittauslaitteista ja huumeiden seulontamenetelmistä.
DrugCheck 3000:ssa on hyödynnetty hyväksi havaitun Dräger DrugTest® 5000-järjestelmän toimintaperiaatetta:
sillä voidaan todeta luotettavasti pienetkin THC-jäämät. Kertakäyttöinen DrugCheck 3000 -testisarja on
hygieeninen eikä sitä voi manipuloida.

*DrugCheck® 3000 -testisarjaa myydään USA:ssa vain viranomaiskäyttöön.
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Liittyvät tuotteet
Dräger DrugTest® 5000

D-54720-2012

Ei pipetointia, ei pisarointia, ei ajanottoa: Dräger DrugTest® 5000:lla
näytteenotto on nopeaa ja helppoa. Kerätty näyte voidaan analysoida
välittömästi ja tarkasti paikan päällä.

Dräger SSK 5000

D-6296-2009

Dräger SSK 5000 on nopea ja helppokäyttöinen menetelmä näytteen
keräämiseen pinnoilta huumeanalyysiä varten. Dräger DrugTest®
5000 -laitteen kanssa käytettäessä näyte siirretään testikasettiin ja
huumausaine todetaan analysaattorilla. Näyte voidaan myös säilyttää ja
lähettää analysoitavaksi.

Dräger DCD 5000

ST-13226-2007

Yksinkertainen, nopea ja turvallinen päihteiden ja huumeiden tunnistus:
Dräger DCD 5000 mahdollistaa sylkinäytteen helpon keräämisen ja
näytteen säilytyksen ja lähettämisen laboratorioon analysoitavaksi –
pilaantumiselta suojattuna.

Dräger SCK

D-4347-2014

Näytteen vahvistusta varten on saatavilla validiointisarja, johon kuuluu
sylkinäytteen keräin lisänäytteelle laboratorioanalyysiä varten sekä
lähetyspakkaus.

Tekniset tiedot
Testi huumausaineiden toteamiseen sylkinäytteestä
Mitat (L x K x S)

32 x 111 x 57 mm
1,26 x 4,37 x 2,24 tuumaa

Paino

< 30 g (0,07 lb)

Käyttöalue

Käyttö: 5 °C – 40 °C (32 °F – 86 °F) ja suhteellinen kosteus 5 %
– 95 %

Säilytys / kuljetus

4 °C – 25 °C (39 °F – 77 °F)

Mittauksen kesto

Nopea mittaus: analyysi < 3 minuuttia
Herkkä mittaus: analyysi < 5 minuuttia

Mittaustavan valinta

Valitusta inkubaatioajasta ja THC:n raja-arvosta riippuen nopea tai
herkempi mittaus.

Luvat / Standardit

Hyväksytty EU:n sisällä lääkinnällisenä tuotteena
direktiivin 98/79/EY mukaisesti (in vitro -diagnostiikkaan (IVD)
tarkoitetut lääkinnälliset laitteet).
Euroopan unionin ulkopuolella vain oikeuslääketieteelliseen
käyttöön (Non-IVD) (vain Yhdysvallat).

Dräger DrugCheck® 3000
Testi huumausaineiden toteamiseen
sylkinäytteestä

Kuvaus

Tilausnro

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD

20 sarjan pakkaus

83 25 500

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Non-IVD

20 sarjan pakkaus

83 25 580

Dräger DrugCheck® 3000 havaitsee seuraavat aineet
‒ Kokaiini (COC)
‒ Opiaatit (OPI)
‒ Kannabis (THC)
‒ Amfetamiini (AMP)
‒ Metamfetamiini (MET)

CORPORATE HEADQUARTERS

DANMARK

SVERIGE

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

Dräger Safety Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
.

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Tel +46 31 340 29 00
Fax +46 31 340 29 99
.

NORGE

FINLAND

Dräger Safety Norge AS
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00
Fax +47 22 64 31 99
.

Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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