
Dräger DrugCheck® 3000
Drugstestsystemen

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een
persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op
speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare
resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus
overal inzetbaar.
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Testcassette  
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Drugstest – eenvoudige en veilige monstername

De Dräger DrugCheck 3000 bestaat uit één verpakt component: een testcassette met een geïntegreerd
afneembaar absorberend staafje voor het bemonsteren van het speeksel voor de analyse. De testcassette bevat
een ampul met buffervloeistof en een zichtvenster met twee teststrips, die de controle- en testlijnen tonen. De
drugstest zelf wordt uitgevoerd in drie eenvoudige stappen: neem met het staafje een speekselmonster af,
schud de testkit en start na een korte pre-incubatietijd de test.

De kleurindicator op het bemonster staafje verdwijnt zodra voldoende speeksel is opgenomen voor een test.
Zodra de controlelijnen in het zichtvenster verschijnen, kunt u de resultaten aflezen. Als het testresultaat
negatief is, verschijnt er een lijn in het gebied van de betreffende stofklasse (drug). Dit betekent dat de
geteste substantie niet is aangetroffen in het monster. Als er geen lijn in het gebied van een stofklasse (drug)
verschijnt, is het resultaat voor deze substantie positief. Dit betekent dat de geteste substantie is aangetroffen.

Snelle en sensitieve analyse

Met de Dräger DrugCheck 3000 kunnen gelijktijdig tot wel zes drugs/drugsgroepen in speekselmonsters
worden aangetoond: cocaïne, opiaten, amfetamine, methamfetamine/designerdrugs (bijv. Ecstacy, MDMA),
benzodiazepinen en cannabis (THC). Van alle genoemde stofklassen is cannabis de meest gebruikte drug,
maar tevens ook de moeilijkst te detecteren stof (THC = delta-9-tetrahydrocannabinol). Dit is de reden dat
de Dräger DrugCheck 3000 specifiek voor de detectie van THC geoptimaliseerd is met twee meetopties:
afhankelijk van de gekozen wachttijd (pre-incubatie) van de test is er een snelle modus met een hogere of een
sensitieve modus met een lage THC-detectiegrens (cut-off). De gehele drugstest duurt slechts 3 tot 5 minuten,
afhankelijk van de gewenste gevoeligheid. Voor de specifieke Dräger DrugCheck 3000 NL (5-panel) geldt
alleen de snelle modus als meetoptie waarbij binnen 3 minuten de aangetroffen drugs/drugssoorten met een
testlijn in het zichtvenster al worden weergegeven.

Eenduidig drugsdetectie ter plaatse

Dankzij het uiterst compacte ontwerp kan de DrugCheck 3000 eenvoudig worden vervoerd. Hij is snel en
eenvoudig klaar voor gebruik en flexibel inzetbaar, zoals bij verkeerscontroles en het testen op werkplekken
waar veiligheid van belang is. De testkit heeft geen elektrische of metalen onderdelen en kan daardoor veilig
worden gebruikt in elke omgeving.

Bijkomende voordelen

Dräger heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van alcoholmeetapparatuur en drugsdetectiemethoden.
Voor de DrugCheck 3000 maakt Dräger gebruik van het testprincipe van het bewezen Dräger DrugTest® 5000
systeem, dat zelfs minieme sporen van THC betrouwbaar detecteert. De DrugCheck 3000 testkit voor éénmalig
gebruik kan niet worden gemanipuleert en is zeer hygiënisch in het gebruik.
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Dräger DrugCheck® App: drugsdetectie is nu nog eenvoudiger en efficiënter

Scannen, testen, gegevens vastleggen: zo eenvoudig kan mobiele datalogging op uw smartphone zijn. Met
de nieuwe Dräger DrugCheck® App kunt u uw testresultaten in slechts enkele stappen scannen, analyseren,
registreren en archiveren.

Video-instructies geven u uitleg over het gebruik van de DrugCheck 3000, het analyseren van het testresultaat
met de camera van uw smartphone en het opslaan van het resultaat voor verder gebruik. De resultaten kunnen
duidelijk worden vastgelegd, samen met de persoonlijke gegevens van de gebruiker en de testpersoon en
informatie zoals de datum, tijd en geografische locatie. Dankzij het datageheugen kunnen de gegenereerde
testrapporten op een later tijdstip weer worden opgeroepen. De versleutelde gegevens kunnen snel en
eenvoudig via een smartphone worden doorgestuurd. Dit maakt het mogelijk om op basis van de testresultaten
adviezen te geven voor te nemen maatregelen. Zelfs op afstand.

Het "infogedeelte" biedt u meer gedetailleerde antwoorden, bijvoorbeeld over hoe u een drugstest kunt
uitvoeren met de DrugCheck 3000.

U kunt de DrugCheck App voor iOS- en Android-besturingssystemen gratis downloaden in de App Store en
Google Play Store. Let op de informatie over de compatibiliteit van de App met uw mobiele apparaat.
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1. Neem een speekselmonster met de
monsterafnemer

2. Steek de monsterafnemer in de
trechteropening

3. Schud de testkit
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4. Start de testanalyse 5. Lees de testresultaten af 6. Verkrijg een nog hogere efficiëntie
met de Dräger DrugCheck® App
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Dräger DrugCheck® App in de App Store / Google Play Store

Scan de QR-code om direct naar de downloadpagina voor de Dräger
DrugCheck® App in de App Store / Google Play Store te gaan.
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Dräger DrugTest® 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de Dräger
DrugTest® 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en
eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna automatisch
analyseren – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.
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Dräger SSK 5000

Het Dräger SSK 5000 monsterverzamelsysteem is ideaal voor het
testen van oppervlakken op de aanwezigheid van drugs en is snel en
eenvoudig te gebruiken. In combinatie met de Dräger DrugTest® 5000
kan het monster naar een testcassette worden overgebracht en op een
mogelijke verontreiniging met drugs worden gecontroleerd. Het monster
kan ook worden bewaard en worden vervoerd voor verder onderzoek.
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Dräger SCK

Om aan de 'chain of custody' (gewaarborgde keten) procedures voor
een confirmatie te voldoen, gebruikt u het verzamelsysteem Dräger
SCK met speekselcollector voor laboratoriumanalyse van één monster
inclusief verzendmateriaal.
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Test voor de detectie van drugs in orale vloeistof (speeksel)
Afmetingen (b x h x d) 32 x 111 x 57 mm
Gewicht < 30 g
Temperatuurbereik Bedrijf: 5 °C tot 40 °C; DrugCheck® 3000 NL: 5 °C tot 30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 95 % (r.v.)
Opslag / transport +4 °C tot +25 °C
Duur van de meting Snelle meting: analyse < 3 minuten

Sensitieve meting; niet van toepassing voor de DrugCheck® 3000
NL: analyse < 5 minuten

Selectie van de meetmodus Afhankelijk van de gekozen pre-incubatietijd en de gewenste THC
gevoeligheid: snel of sensitief. Voor de DrugCheck® 3000 NL
geldt alleen de snelle modus als meetoptie.

Bestelinformatie

Dräger DrugCheck® 3000
Test voor de detectie van drugs in
speeksel

Beschrijving Bestelnummer

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Verpakkingseenheid à 20 testkits 83 25 580

Dräger DrugCheck® 3000 NL Verpakkingseenheid à 10 testkits 83 27 680

De Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 en de Dräger DrugCheck® 3000 NL detecteren de volgende stubstanties:
‒ Cocaïne (COC)
‒ Opiaten (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Amfetamine (AMP)
‒ Methamfetamine (MET)

Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 Verpakkingseenheid à 20 testkits 83 27 960

De Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 detecteert de volgende stoffen:
‒ Cocaïne (COC)
‒ Opiaten (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Amfetamine (AMP)
‒ Methamfetamine (MET)
‒ Benzodiazepinen (BZO)
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

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
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