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Multi TEST narkotykowy z moczu, 1 sztuka
 

Cena: 33,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent HYDREX PRZED.TECH.HANDL.

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 #℣佐⌡⌀眀礀渀椀欀 眀 漀欀椀攀渀欀甀 䴀伀刀⌡⍃倣℣,
podobnie jak haszysz i marihuana #℣佐⌡⌀眀礀渀椀欀 眀 漀欀椀攀渀欀甀 吀䠀䌀⌡⍃倣℣ . 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
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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
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