
Dräger DrugTest 5000
Drugtestsystemen

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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Verlicht kleurendisplay

duidelijke menunavigatie  

en resultatenweergave – zelfs  

bij slechte lichtomstandigheden

Robuuste behuizing

ook geschikt voor gebruik buiten  

in zware omgevingscondities

Drieknopsbediening  

snel en eenvoudig

Grote opening naar de analysekamer

automatische testdoorloop  

zonder handmatige interventies

Handige draaggreep

gemakkelijk met één hand te vervoeren –  

zelfs zonder tas
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Drugstest met monsterafname en analyse in één systeem

Het Dräger DrugTest 5000 Systeem bestaat uit twee hoofdcomponenten: de Dräger DrugTest 5000 Analyzer
en de Dräger DrugTest 5000 Testkits. Of het nu gaat om point-of-care testing (POCT) of on-site testen, dit
systeem biedt u alles wat u nodig hebt voor een eerste beoordeling op locatie. U weet ter plekke of iemand
onder invloed van drugs verkeert.

Direct klaar voor gebruik met de testkit

De Dräger DrugTest 5000 Testkit biedt u een gebruiksklaar monsterafnamesysteem. U wilt een persoon
controleren? Verwijder eenvoudig het beschermkapje en overhandig de testcassette aan de testpersoon; deze
neemt zelf het monster.

Eenvoudige en veilige bediening – zelfs onder ongunstige omstandigheden

Zelfs wanneer het er hectisch aan toe gaat: het analyseapparaat laat zich met slechts drie knoppen bedienen.
De bediening is menugestuurd. Volg gewoon de instructies in duidelijk leesbare tekst.

Hygiënisch en pijnloos speekselmonsters (orale vloeistof) verzamelen

De testpersoon beweegt het bovenste deel van de collector kort heen en weer tussen zijn wang en tandvlees
tot de ingebouwde indicator door een blauwe verkleuring aangeeft dat er voldoende monstervloeistof is
verzameld. Dit duurt gewoonlijk minder dan één minuut en nooit langer dan vier minuten. De testpersoon geeft
vervolgens de afgesloten cassette aan u terug – zonder dat u in aanraking komt met het speekselmonster.

Duidelijke resultaten zonder interpretatie

Ook het meetresultaat wordt in het display in volledig leesbare tekst weergegeven. Verkeerde interpretaties
zijn dan ook vrijwel onmogelijk. Meer details kunnen aan de resultaten worden toegevoegd via het externe
toetsenbord, ze kunnen worden opgeslagen of direct worden afgedrukt via de Dräger Mobile Printer
(optioneel).

Automatische analyse biedt snel zekerheid

De detectie van mogelijk drugsgebruik begint onmiddellijk na het verzamelen van het speekselmonster. Plaats
gewoon de testcassette en de cartridge in de Analyzer en de analyse wordt direct automatisch uitgevoerd.
Daardoor houdt u uw handen vrij en kunt u uw aandacht vestigen op de testpersoon. Het resultaat wordt na
slechts enkele minuten weergegeven.
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Verdere voordelen van de Dräger DrugTest 5000 Testkit:

‒ hoge mate van overeenstemming met de bloedmonsters en de in Duitsland geldende detectielimieten
(bevestigd in een veldtest door de Duitse politie-universiteit)

‒ extreem lage detectielimiet voor THC, het voornaamste actieve ingrediënt van cannabis
‒ gemakkelijk te bedienen, zelfs met veiligheidshandschoenen
‒ werkt op 230 V netvoeding of via een 12 V voertuigaansluitkabel
‒ gemakkelijk te vervoeren, weegt 4,5 kg (optioneel verkrijgbaar met draagtas of robuuste transportkoffer)
‒ verschillende configuraties verkrijgbaar (afhankelijk van de uitvoering kunnen meerdere stoffen tegelijkertijd

worden gedetecteerd)
‒ gebruik bij temperaturen tussen 4 °C en 40 °C mogelijk
‒ kwaliteitsbestendig bij opslag in de originele verpakking tot 30 °C

Betrouwbare screening van geneesmiddelen en drugs

Het Dräger DrugTest 5000 Systeem kan de volgende (maximaal acht) stoffen/stofklassen detecteren met
vooraf gedefinieerde detectiegrenzen ("cutt-offs"):

‒ Amfetamine
‒ Benzodiazepinen
‒ Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC (cannabis))
‒ Cocaïne
‒ Methamfetamine
‒ Opiaten
‒ Methadon
‒ Ketamine

Dräger SSK 5000: Detectie van drugs op oppervlakken of in substanties

Wilt u direct ter plaatse weten of sporen van drugs aanwezig zijn op een stuurwiel en of de inhoud van een
verdacht zakje drugs bevat? Beantwoord dergelijke vragen eenvoudig door een monster te nemen met de
Dräger Surface Screening Kit (SSK 5000) en het monster over te brengen naar de Dräger DrugTest 5000
Testkit. Vervolgens kunt u het monster analyseren met de Dräger DrugTest 5000 Analyzer.
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Compacte toetsenborden

‒ met PS/2 interface, afmetingen ca. 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.
‒ Verschillende toetsenbordindelingen (QWERTY, QWERTZ,

AZWERTY) naar keuze.
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Dräger Mobile Printer

De Dräger Mobile Printer drukt de meetresultaten van ademalcohol- en
drugstesten direct ter plekke af.
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Draagtas Dräger DrugTest 5000 Analyzer en toebehoren

De handige draagtas voor een gemakkelijk transport van het Dräger
DrugTest 5000 Systeem biedt ruimte voor alle benodigde materialen:
DrugTest 5000 Analyzer, testkits, Dräger alcoholtestapparaat,
mondstukken, Mobile Printer en toebehoren.
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Transportkoffer Dräger DrugTest 5000 Analyzer

De robuuste koffer voor een veilig transport van de Dräger DrugTest
5000 Analyzer biedt extra ruimte voor het toetsenbord, printerpapier en
voedingskabel.
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Dräger DrugCheck 3000

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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Dräger DCD 5000

Eenvoudige, snelle en veilige detectie van verdovende middelen en
drugs: de Dräger DCD 5000 is niet alleen in staat speekselmonsters
(orale vloeistof) gemakkelijk te verzamelen, u kunt de monsters ook
opslaan en voor analyse naar het laboratorium opsturen – zonder dat
het monster onderweg wordt beïnvloed.
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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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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 Alcotest® 5000

De Dräger Alcotest® 5000 is een professionele "non-contact"
ademalcoholtester die de aanwezigheid van alcohol detecteert. Met
deze snelle alcoholtester kunt u in 'no time' talrijke testen uitvoeren. De
speciale blaastrechter reduceert de terugstroming van de geblazen lucht
tot een minimum om besmettingsrisico's voor de navolgende te testen
personen te voorkomen.
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Dräger Alcotest® 6000

De Dräger Alcotest® 6000 biedt de professionele gebruiker een
snelle en nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting.
De meettechnologie van dit handzame en gebruiksvriendelijke
meetinstrument heeft zich in de praktijk bewezen, met wereldwijd meer
dan 1.000.000 verkochte apparaten.
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Dräger Alcotest® 7510

Dit compacte en robuuste ademalcoholmeetinstrument is ontworpen
voor de geavanceerde toepassing als selectiemiddel. Speciaal bestemd
voor gebruik door de politie, maar ook in bedrijven en in de industrie.
De Alcotest® 7510 kan, afhankelijk van de wettelijke en marktspecifieke
eisen, ook worden gebruikt als gerechtelijk bewijsmiddel.
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Dräger Alcotest® 9510

De Dräger Alcotest® 9510 is een geavanceerd ademanalyseapparaat
voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen. Het is ontworpen
om te voldoen aan nationale en internationale vereisten en regelgeving
(OIML R 126). In Nederland toegelaten onder NMi T7802. Met
dual sensortechnologie, intuïtief kleuren touchscreen en moderne
vormgeving stelt de Alcotest® 9510 hoge standaarden.
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Bedrijfsspanning 12 V gelijkspanning (via meegeleverde voeding)
Opgenomen vermogen Typisch 3 A
Afmetingen (b x h x d) 200 x 260 x 250 mm
Gewicht 4,5 kg

Bedrijf: 4 °C tot 40 °C
Opslag / transport: -20 °C tot +60 °C

Omgevingscondities

Relatieve luchtvochtigheid 5 % tot 95 % (niet-condenserend)
Interfaces Optisch voor printer, PS/2, USB slave
Duur van de meting Afhankelijk van de gebruikte testkit (typisch < 9 minuten)

optioneel: analyse binnen <5 minuten door de THC cut-off te
verhogen naar 25 ng/ml (na update van de apparaat software)

Opslagcapaciteit 500 datarecords of metingen
Toelatingen / normen Toegelaten als medisch product binnen de EU conform de richtlijn

98/79/EG in-vitro diagnostische medische hulpmiddelen (IVD).
Buiten de Europese Unie voor niet-medisch gebruik (Standard) of
voor forensisch gebruik (UKCA-conform).

Bestelinformatie

Beschrijving IVD Verpakkingseenheid Bestelnummer
Dräger DrugTest 5000
Analyzer, incl. voeding
(83 15 675) en 12 V
voertuigaansluitkabel

IVD 1 analyseapparaat 83 19 900

Testkit (8-panel) voor 8 drugs
categorieën*
COC, OPI, BENZO's (BZO),
THC, AMP, METH (MET),
MTD, KET

IVD 20 stuks 83 23 646

Testkit (7-panel) voor 7 drugs
categorieën*
COC, OPI, BENZO's (BZO),
THC, AMP, METH (MET), MTD

IVD 20 stuks 83 23 156

Testkit (6-panel) voor 6 drugs
categorieën*
COC, OPI, BENZO's (BZO),
THC, AMP, METH (MET)

IVD 20 stuks 83 19 830

Testkit (5-panel) voor 5 drugs
categorieën*
COC, OPI, THC, AMP, METH
(MET)

IVD 20 stuks 83 23 439

Training testkit (6 testkits)
Elke training testkit is geschikt
voor 3x positief / 3x negatief
controle

6 stuks 83 23 640

Dräger SSK 5000 20 stuks 83 20 490
Dräger SCK (Salvia
Confirmation Kit)

‒ confirmatie pakket voor
sample analyse door
laboratorium**

1 set 83 23 880
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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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Compact toetsenbord,
Engelse toetsenbordindeling
("QWERTY")

1 stuks 83 15 497

Compact toetsenbord,
Duitse toetsenbordindeling
("QWERTZ")

1 stuks 83 15 095

Compact toetsenbord,
Franse toetsenbordindeling
("AZERTY")

1 stuks 83 15 142

Barcodelezer 1 stuks op aanvraag
Dräger Mobile Printer 1 stuks 83 19 310
Draagtas voor
DrugTest 5000 Analyzer en
toebehoren

1 stuks 83 22 675

Transportkoffer voor
DrugTest 5000 Analyzer

1 stuks 83 25 333

*COC: cocaïne – *OPI: opiaten – *BENZO's (BZO): benzodiazepinen – *THC: cannabis – *AMP: amfetamine – *METH (MET):
methamfetamine – *MTD: methadon – *KET: ketamine
**Voor 'Chain of custody' waarborg bevat elke verpakkingseenheid:
2 DCD 5000 speekselcollectors (2de is voor evt. contra expertise), 2 transportbuisjes gevuld met isopropanol, 2 verzegel labels,
1 verzendzakje voor het analysemateriaal, 1 doorslag orderformulier met afneembare ID labels, voor sample identificatie.


