
De DrugTest 5000 Testkits zijn ergono-
misch ontworpen, bijzonder handzaam 
en direct klaar voor gebruik. Deze testkits 
bestaan uit een testcassette met een geïn-
tegreerde speekselcollector. De testkit 
kan met of zonder handschoenen, zowel 
links- als rechtshandig worden bediend. 
Het systeem levert exacte, eenduidig 
afleesbare meetresultaten, waardoor elke 
kans op een verkeerde interpretatie wordt 
uitgesloten. Vervaardigd van onbuigzaam 
en poreus materiaal met capillaire eigen-
schappen, is dit niet-invasieve testsysteem 
hygiënisch in het gebruik. Elk contact met 
het monster en zijn bestanddelen is uit-
gesloten.

De monsterafname geschiedt in vijf 
simpele stappen, bedieningsfouten zijn 
uitgesloten. 
Het testen gaat heel eenvoudig in zijn 
werk: verwijder eerst het beschermkapje 
van de speekselcollector en overhandig de 
testcassette aan de testpersoon. De test-
persoon neemt de collector in de mond 
en verzamelt bij zichzelf een speekselmon-
ster, door de collector tussen zijn wang en 
tandvlees heen en weer te bewegen. 

Zodra een voldoende hoeveelheid speek-
sel is verzameld, verkleurt de geïntegreer-
de indicator blauw en kan de testcassette 
aan de operator worden teruggegeven. De 
operator, die het gehele monsterafname-
proces bewaakt, plaatst vervolgens de 
testcassette en de cartridge in de Analy-
zer. Na slechts enkele minuten wordt het 
resultaat duidelijk weergegeven. Individu-
ele monsters kunnen gemakkelijk worden 
geïdentificeerd door de testcassette van 
naam en datum te voorzien.

Indien nodig, kan de Dräger DrugTest 5000 
in combinatie met het speekselverzamelset 
Dräger DCD 5000 worden gebruikt. Dat 
biedt de mogelijkheid voor een tweede 
monstername en voor opslag en verzending 
ten behoeve van laboratorium analyse. In 
combinatie met de SSK 5000 kunnen nu 
ook on-site zeer betrouwbaar oppvervlakten 
worden getest die mogelijk met drugs in 
aanraking zijn geweest en is het mogelijk 
drugsverdachte substanties te analyseren.
 

Het Dräger DrugTest 5000 systeem bestaat uit twee hoofd- 
componenten: de DrugTest 5000 Testkits en de DrugTest 5000 
Analyzer. Het systeem vormt een snelle, nauwkeurige methode 
voor het testen van speekselmonsters op drugsmisbruik, zoals 
(designer) amfetaminen, opiaten, cocaïne en zijn (metabolie-
ten), benzodiazepinen, cannabinoïden, ketamine of methadon. 
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Das Dräger DrugTest 5000 Testkit:
eenvoudige, snelle, betrouwbare en  
veilige drugstest
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02 |     DRÄGER DRUGTEST 5000 TESTKIT

DRÄGER DRUGTEST 5000 – DE TEST WORDT IN 5 SIMPELE STAPPEN UIGEVOERD: 

Verwijder het  
beschermkapje

Neem de monstername-  
collector in de mond

De geïntegreerde indicator 
verkleurt blauw

Het resultaat wordt 
duidelijk weergegeven.
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Plaats de testcassette en de 
cartridge in de Analyzer
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Opslag en houdbaarheid 
De testkits dienen bij een temperatuur tussen +4 en +30 °C in de originele verzegelde verpakking 
(foliezak) te worden bewaard. Gebruik geen testkit waarvan de omhullende foliezak beschadigd 
is en bijv. gaten of scheurtjes vertoont. Na het openen van de folieverpakking moet de testkit 
direct worden gebruikt. De testkit niet meer gebruiken wanneer de opgedrukte vervaldatum is 
overschreden.

BESTELINFORMATIE

Benaming Bestelnummer
Elke Dräger DrugTest 5000 Testkit bestaat uit een testcassette met geïntegreerde collector en een cartridge, verpakt in een verzegelde foliezak.
Verpakkingseenheid: elk 20 complete testkits.
Dräger DrugTest 5000 Training Testkit 83 19 970
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-BENZO’s-THC-AMP-METH* 83 19 830
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-BENZO’s-THC-AMP-METH-MTD* 83 23 156
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-THC-AMP-METH* 83 21 280
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-BENZO’s-THC-AMP-METH-MTD-KET*  83 23 646**
 *COC: cocaïne – *OPI: opiaten – *BENZO’s: benzodiazepinen – *THC: tetrahydrocannabinol (cannabis) – *AMP: amfetamine – *METH: methamfetamine + designer amfetamine – 
 *MTD: methadon – *KET: ketamine
**Uitsluitend bestemd voor verkoop binnen de Europese Unie

Toebehoren
Dräger DCD 5000 speekselverzamelset 83 19 910
Dräger SSK 5000 oppervlakken-testkit 83 20 490
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5 
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact


