
Dräger DrugCheck 3000
Dispositivos de detecção de drogas

Use o Dräger DrugCheck 3000 para descobrir em minutos se uma
pessoa consumiu recentemente certos tipos de drogas. O teste de
drogas com saliva (fluido oral) compacto e rápido dá resultados confiáveis
de maneira fácil e econômica. O kit de teste não invasivo não demanda
eletricidade e, assim, pode ser usado em qualquer lugar.
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Teste de drogas – obtenha amostras de forma rápida e segura

O Dräger DrugCheck 3000 consiste em dois componentes: um coletor higiênico absorvente para obter uma
amostra de saliva e um compartimento de teste para a análise. O cassete de teste contém o líquido reagente
e uma janela com duas tiras de teste que exibem as linhas de controle e teste. O teste de drogas propriamente
dito é realizado em três passos fáceis: colete a amostra de saliva, sacuda o kit de teste, espere um breve
período de incubação e inicie o teste. A cor da haste indicadora desaparece assim que ela tiver absolvido
fluido oral suficiente para um teste.

Assim que as linhas de controle são exibidas na janela, você pode ler os resultados. Se o resultado do
teste for negativo, uma linha aparecerá ao longo da classe da substância respectiva (droga). Isso significa
que a substância-alvo não foi detectada na amostra. Se a linha não aparecer próxima a uma das classes da
substância, o resultado para aquela substância é positivo.

Análise de drogas rápida e sensível

Com o kit de teste DrugCheck 3000, é possível testar até seis classes de substâncias simultaneamente nos
indivíduos. Dependendo da versão, o teste pode detectar as 7 classes de substâncias a seguir: cocaína,
opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas/drogas sintéticas (p.ex., êxtase, MDMA), benzodiazepinas (p.ex.,
medicamentos), oxicodona e maconha (THC). De todas as classes de substâncias listadas, a maconha
é a droga consumida com maior frequência e o mais difícil de identificar dentre todos os componentes
(THC = delta-9-tetra-hidrocanabinol). É por isso que o Dräger DrugCheck 3000 foi otimizado para detectar
THC e agora oferece duas opções de medição: dependendo do tempo de espera (pré-incubação) do teste
escolhido, há uma opção rápida com limite superior ou sensível contendo um limite menor de THC baixo.
O teste de drogas completo leva apenas de 3 a 5 minutos.

Detecção inequívoca de drogas no local

O design compacto de bolso torna o DrugCheck 3000 fácil de transportar. Ele pode ficar pronto para o uso
de forma rápida e prática, e é adequado para diversas aplicações, como verificações na estrada e testes em
locais de trabalho. O Dräger DrugCheck 3000 destina-se a aplicações forenses, mas também para o uso por
leigos e no local de trabalho. Observe os regulamentos locais e nacionais para o respectivo uso pretendido.
O kit de teste não tem peças elétricas, o que torna o testador de drogas fácil de usar em áreas perigosas e até
em testes ao lado de um leito (POCT).

Vantagens adicionais

A Dräger tem décadas de experiência em equipamentos de medição de álcool e métodos de detecção de
drogas. Para o DrugCheck 3000, a Dräger empregou o princípio de teste já conhecido do sistema Dräger
DrugTest® 5000, que detecta de forma confiável até mesmo traços mínimos de THC. O kit de teste descartável
DrugCheck 3000 não pode ser violado e seu uso é particularmente higiênico.
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App Dräger DrugCheck: a detecção de drogas acaba de ficar mais cômoda e eficiente

Examina, mede e registra dados: O registro móvel de dados no seu smartphone agora é simples assim. O novo
app Dräger DrugCheck permite avaliar, analisar, registrar e arquivar os resultados do teste em poucos passos.
As instruções de vídeo orientam com segurança ao longo do processo de manipular o DrugCheck 3000,
analisar o resultado dos testes usando a câmera do seu smartphone e armazenar o resultado para uso futuro.
Os resultados podem ser registrados com clareza, junto com os dados pessoais do indivíduo testado, do
testador e informações como a data, o horário e a localização geográfica. Graças à memória de dados, os
relatórios de testes gerados podem ser novamente acessados no futuro. Os dados criptografados podem ser
encaminhados de maneira rápida e fácil usando um smartphone. Assim é possível fazer recomendações sobre
medidas a serem tomadas com base nos resultados dos testes, mesmo a partir de um local remoto. A "Área de
Informações" fornece respostas mais detalhadas, como sobre a maneira de realizar um teste de drogas usando
o DrugCheck 3000. É possível baixar o app DrugCheck para os sistemas operacionais iOS e Android sem
custos na App Store e na Google Play Store. Observe as informações sobre a compatibilidade do app com
seu celular.

Detalhes
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1. Obtenha a amostra de saliva usando o
coletor de amostras

2. Insira o coletor de amostras na
abertura do funil

3. Agite o kit de teste
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4. Inicie a análise do teste 5. Leia os resultado do teste 6. Obtenha uma detecção de drogas
ainda mais eficiente: com o app Dräger
DrugCheck®

Serviços
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App Dräger DrugCheck® na App Store / Google Play Store

Escaneie o QR code para ir diretamente à página para baixar o app
Dräger DrugCheck® na App Store / Google Play Store.
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Dräger DrugTest 5000

Sem pipetas, sem gotas, sem demora: Com o Dräger DrugTest 5000,
o teste de drogas é realizado de maneira rápida e simples. A amostra
de saliva coletada pode ser analisada imediatamente – para mostrar
resultados exatos no local.
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Dräger SSK 5000

Ideal para aplicações de teste de drogas em superfícies, o sistema de
amostragem Dräger SSK 5000 é rápido e fácil de usar. Quando usado
junto com o Dräger DrugTest® 5000, a amostra pode ser transferida
para um cassete de testes e ter a contaminação por drogas verificada.
Além disso, a amostra pode ser armazenada e transportada para testes
adicionais.
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Dräger DCD 5000

Detecção simples, rápida e segura de substâncias tóxicas
e drogas: O Dräger DCD 5000 não permite apenas uma fácil coleta
de saliva (fluido oral), também é possível armazenar as amostras e
enviá-las ao laboratório para análise, sem que a amostra seja falsificada
durante o percurso.
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Dräger SCK

Para uma eventual custódia, por favor use o kit de confirmação com
coletor de fluido oral a fim de obter a amostragem subsequente para
análise laboratorial de uma amostra, bem como o envio de material.
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Teste para detectar drogas em fluido oral
Dimensões (L x A x P) 32 x 111 x 57 mm

1,26 x 4,37 x 2,24 polegadas
Peso < 30g (0,07lb)
Faixa de operação Operação: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) a uma umidade relativa

de 5 % a 95 %
Armazenamento / transporte 4 °C a 25 °C (39 °F a 77 °F)
Tempo de medição Medição rápida: análise < 3 minutos

Medição sensível: análise < 5 minutos
Seleção do modo de medição Dependendo do tempo de pré-incubação escolhido e do limite de

THC desejado, ou de uma leitura mais sensível ou rápida.

Informações para pedido

Dräger DrugCheck® 3000
Teste para detectar drogas em fluido
oral

Descrição N.º para pedido

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Embalagem com 20 kits 83 25 580

O Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 detecta as seguintes substâncias:
‒ Cocaína (COC)
‒ Opiáceos (OPI)
‒ Maconha (THC)
‒ Anfetaminas (AMP)
‒ Metanfetaminas (MAMP)

Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 Embalagem com 20 kits 83 27 960

O Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 detecta as seguintes substâncias:
‒ Cocaína (COC)
‒ Opiáceos (OPI)
‒ Maconha (THC)
‒ Anfetaminas (AMP)
‒ Metanfetaminas (MAMP)
‒ Benzodiazepinas (BZO)

Dräger DrugCheck 3000 STK 6
embalagem individual

Embalagem com 1 kit 37 27 400

O Dräger DrugCheck 3000 STK 6 detecta as seguintes substâncias:
‒ cocaína (COC)
‒ opiáceos (OPI)
‒ maconha (THC)
‒ anfetaminas (AMP)
‒ metanfetaminas (MAMP)
‒ benzodiazepinas (BZO)

Dräger DrugCheck 3000 STK 6 OXY Embalagem com 20 kits 37 11 990
O Dräger DrugCheck 3000 STK 6 OXY detecta as seguintes substâncias:

‒ cocaína (COC)
‒ opiáceos (OPI)
‒ maconha (THC)
‒ anfetaminas (AMP)
‒ metanfetaminas (MAMP)
‒ oxicodona (OXY)
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

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

DRÄGER SAFETY DO BRASIL
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Dräger Safety São Paulo
Al. Pucurui 51/61
Tamboré
06460-100 – Barueri – São Paulo
Tel +55 (11) 4689 4900
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ
Tel +55 (22) 2765 7098
.

BAHIA
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Caminho da Árvores
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia
.
RIO GRANDE DO SUL
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850
95853-000 – Triunfo –
Rio Grande do Sul
Tel +55 (11) 4689 4900
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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