
Dräger DrugTest 5000
Uyuşturucu Tarama Cihazı

Pipetleme yok, damlama yok, zamanlama yok: Dräger DrugTest 5000 ile
uyuşturucu madde testi basit ve hızlı bir şekilde yapılır. Alınan tükürük
numunesi doğru sonuçlar için hemen yerinde analiz edilebilir.
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Arka aydınlatmalı renkli ekran
zayıf ışık koşullarında bile  
menüde gezinme ve sonuçları 
görüntüleme kolayca yapılabilir

Sağlam gövde
zorlu açık hava ortamları  
için de uygundur

Üç tuşlu kolay çalışma

Geniş analiz bölmesi açıklığı
manuel müdahale olmadan  

otomatik test işlemi

Rahat taşıma kulpu
tek elle, çanta olmadan bile kolayca taşınabilir
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Tek bir sistemde numune alma ve analiz ile uyuşturucu madde testi

Uyuşturucu madde test cihazı Dräger DrugTest 5000, numune alma sistemi Dräger DrugTest 5000 Test Kiti
ve Dräger DrugTest 5000 Analizörden oluşur. Nerede olursanız olun, sistem size ilk tarama için ihtiyacınız
olan her şeyi sunar. Hemen bulunduğunuz yerde kişinin uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığını
belirleyebilirsiniz.

Test kiti ile anında kullanıma hazır

Dräger DrugTest 5000 test kiti size kullanıma hazır bir numune alma sistemi sunar. Şüpheli birini mi kontrol
etmek istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken kapağı çıkarmak ve test kasetini, test edilecek kişiye vermek;
ardından kişi kendi numunesini alır.

Kolay ve güvenli kullanım - olumsuz koşullarda bile

İşler karıştığında bile: analizörü sadece üç tuşla kontrol edersiniz. Kullanım menü yönlendirmelidir. Sadece düz
metin talimatlarını izleyin yeter.

Tükürük(oral sıvı) numunesi alırken hijyenik ve ağrısız

Entegre gösterge, mavi renk değişimi ile numune alma işleminin sona erdiğini gösterinceye dek test edilen kişi
kollektörün üst parçasını yanağı ile diş eti arasında kısa süreliğine ileri geri hareket ettirir. Bu işlem genellikle
bir ile dört dakika arasında sürmektedir. Test edilen kişi daha sonra kapalı kaseti size geri verir- böylece tükürük
numunesi ile temas edilmemesi sağlanır.

Otomatik analiz, hızlı ve güvenilirdir

Muhtemel uyuşturucu madde kullanımı tespiti, tükürük numunesinin alınmasından hemen sonra başlar. Test
kasetini ve kartuşu analizörün içine kaydırın, analiz otomatik olarak çalışacak ve size test edilen kişi ile ilgilenme
özgürlüğünü tanıyacaktır. Sonuçlar birkaç dakika sonra görüntülenecektir.

Yoruma gerek bırakmayan net sonuçlar

Ölçülen sonuç, tam cümleler halinde cihaz ekranında gösterilir. Bu nedenle yanlış yorumlamalar oluşmaz. Harici
bir klavye ile sonuçlara daha fazla ayrıntı eklenebilir, sonuçlar kaydedilebilir veya Dräger Mobil Yazıcı(opsiyonel)
üzerinden doğrudan yazdırılabilir.

Dräger DrugTest 5000 test kitinin ek avantajları:

‒ Almanya'da geçerli kan örneği ve tespit sınırlarına yüksek düzeyde uyumluluk(Alman Polis Üniversitesi
tarafından saha testi ile doğrulanmıştır)

‒ esrarın temel aktif bileşeni olan THC için son derece düşük tespit sınırı
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‒ eldiven takılı durumda bile kolay kullanım
‒ 230 V voltaj veya 12 V araç güç kaynağı üzerinden çalışır
‒ kolay taşınır, 4,5 kg ağırlığındadır(taşıma çantası veya sert kaplama taşıma çantası seçeneği mevcuttur)
‒ farklı konfigürasyonlar mevcuttur (modele bağlı olarak aynı anda birkaç madde tespit edilebilir)
‒ 4 °C ile 40 °C arası sıcaklıklarda kullanılabilir
‒ 30 °C'ye kadar hiçbir bozulma olmadan orijinal ambalajında saklanabilir

Güvenilir ilaç ve uyuşturucu madde tarama

Dräger DrugTest 5000 ile tespit edilebilen uyuşturucu maddelerden bazıları:

‒ Amfetaminler
‒ Benzodiazepinler
‒ Delta-9-tetrahidrokannabinol (THC esrar)
‒ Kokain
‒ Metamfetaminler
‒ Afyonlu haplar
‒ Metadon
‒ Ketamin

Dräger SSK 5000: Yüzeylerde veya maddelerde uyuşturucu tespiti

Hemen olay yerinde, direksiyonda uyuşturucu madde izleri olup olmadığını veya şüpheli bir çantanın içinde
uyuşturucu madde bulunup bulunmadığını bilmek ister misiniz? Dräger Yüzey Tarama Kiti(SSK 5000)
uyuşturucu numune alma parçası ile bir numune alıp, örneği Dräger DrugTest 5000 Test Kitine aktararak
bu tip sorulara kolayca cevap bulabilirsiniz. Numuneyi daha sonra Dräger DrugTest 5000 Analizör ile analiz
edebilirsiniz.



Aksesuarlar

04 | Dräger DrugTest 5000

ST
-3

45
1-

20
03

Kompakt klavyeler

‒ PS2 arayüzü ile birlikle, boyutlar yak. 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.
‒ "QWERTZ" - Almanca yerleşim, REF: 8315095
‒ "QWERTY" - İngilizce yerleşim, REF: 8315497
‒ "AZERTY" - Fransızca yerleşim, REF: 8315142
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Dräger Mobil Yazıcı

Dräger Mobil Yazıcı, doğrudan sahada nefesten alkol ve uyuşturucu testi
ölçüm sonuçlarını yazdırır.
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Dräger DrugTest 5000 taşıma çantası

DrugTest 5000 sistemini kolay taşımaya yönelik konforlu taşıma çantası,
gereken tüm malzemeler için alan sunar: DrugTest 5000 Analizör, Mobil
Yazıcı, klavye, test kitleri ve aksesuarlar.
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Sert kaplama taşıma çantası

Dräger Drugtest 5000'in, güvenle taşınması ve sevk edilmesi içindir.
Örneğin periyodik kalibrasyon amacıyla sevk Yazıcı kağıdı, ağızlıklar,
klavye ve güç kablosu için saklama alanı sunar.
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Dräger DrugCheck 3000

Dräger DrugCheck 3000'i bir kişinin kısa süre önce belirli uyuşturucu
maddeleri kullanıp kullanmadığını dakikalar içinde tespit etmek için
kullanın. Kompakt ve hızlı oral sıvı bazlı uyuşturucu madde testi,
ekonomik ve kolay şekilde güvenilir sonuçlar verir. Cihaz elektrik
gerektirmez ve her yerde kullanılabilir.
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Dräger DCD 5000

Alkol ve uyuşturuculara karşı basit, hızlı ve güvenli tespit:
Dräger DCD 5000 yalnızca kolay tükürük (oral sıvı) almayı mümkün
kılmakla kalmaz, aynı zamanda numuneleri saklayarak analiz için
laboratuvara da gönderebilirsiniz – numune bu süre içinde bozulmaz.
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Dräger SSK 5000

Yüzey uyuşturucu testi uygulamaları için ideal olan Dräger SSK 5000
numune alma sisteminin kullanımı hızlı ve kolaydır. Dräger DrugTest
5000 ile birlikte kullanıldığında, numune bir test kasetine aktarılabilir ve
olası uyuşturucu madde kontaminasyonuna karşı taranabilir. Numune
ilave testler için saklanabilir ve nakledilebilir.
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Dräger Alcotest® 5000

Dräger Alcotest 5000, alkol varlığını tespit eden profesyonel bir
nefesten alkol testi cihazıdır. Yüksek hızlı nefesten alkol ölçüm cihazı,
çok kısa sürede çok sayıda test yapmanıza olanak tanır. Özel hunisi
nefesle verilen havanın geriye akışını asgari düzeye düşürerek daha
sonra test edilen kişilerde enfeksiyon riskini önler.
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Dräger Alcotest 7510

Bu kompakt ve dayanıklı portatif nefesten alkol ölçüm cihazı, özellikle
gelişmiş kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır. Bir alkol tarama cihazı
olarak polis, ticari ve endüstri kullanımında idealdir. Alcotest 7510, çok
sayıda ülkede ve pazarda, kanıt sağlayan bir cihaz olarak kullanılabilir.
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Dräger Alcotest 9510

Dräger Alcotest 9510, kanıt niteliğindeki uygulamalara yönelik gelişmiş
bir nefesten alkol ölçüm cihazıdır. Ulusal ve uluslararası gerekliliklere ve
yönetmeliklere (OIML R 126) uyacak şekilde tasarlanmıştır. İkili sensör
teknolojisi, sezgisel renkli dokunmatik ekran arayüzü ve modern tasarımı
ile Alcotest 9510, üstün standartlar getirmektedir.
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Çalışma gerilimi 12 V doğru gerilim (verilen güç ünitesi üzerinden)
Güç girişi normalde 3 A
Boyutlar (G x Y x D) 200 x 260 x 250 mm
Ağırlık 4,5 kg

Çalışma: 4 °C ile 40 °C
Saklama/ taşıma: -20 °C ile+60 °C

Çalışma aralığı

%5 ile 95 bağıl nem(yoğuşmasız)
Portlar yazıcı için optik, PS/2, USB Bağımlı
Ölçüm süresi kullanılan test kitine bağlıdır (genelde <9 dakika)

opsiyonel: THC sınır değerini 25 ng/ml'ye artırarak 5 dakikadan
kısa sürede analiz(cihaz yazılımını güncelledikten sonra)

Bellek kapasitesi 500 kayıt veya ölçüm
Lisanslar/ Standartlar AB içinde in vitro diyagnostik tıbbi cihazlara (IVD) yönelik 98/79/

EC Direktifine uygun şekilde tıbbi ürün olarak lisanslanmıştır.
Avrupa Birliği dışında tıbbi amaçlı olmayan kullanım (Standart)
veya adli kullanım için (UKCA-Uygunluğu).

Sipariş Bilgileri

Açıklama IVD/Standart Ambalaj birimi Sipariş numarası
Güç Kaynağı dahil Analizör
(83 15 675) ve 12 V araç
kablosu

IVD 1 Analizör 83 19 900

Güç Kaynağı dahil Analizör
(83 15 675)

Standart 1 Analizör 83 23 605

8 Madde için Test Kitleri*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD, KET

IVD
Standart

20 adet 83 23 646
37 06 092

7 Madde için Test Kitleri*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD

IVD
Standart

20 adet 83 23 156
83 23 636

6 Madde için Test Kitleri*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET

IVD
Standart

20 adet 83 19 830
83 19 965

5 Madde için Test Kitleri*
COC, OPI, THC, AMP, MET

IVD
Standart

20 adet 83 23 439
83 21 350

Eğitim için Test Kitleri
(Her birinde 6 Test Kiti)
Eğitim Test Kiti
(3 x Pozitif; 3 x Negatif)

6 adet 83 23 640

Dräger SSK 5000 20 adet 83 20 490
Kompakt klavye, Almanca klavye
yerleşimi (“QWERTZ”)

1 adet 83 15 095

Kompakt klavye, İngilizce klavye
yerleşimi (“QWERTY”)

1 adet 83 15 497

Kompakt klavye, Fransızca
klavye yerleşimi (“AZERTY”)

1 adet 83 15 142

Barkod okuyucu 1 adet AG 02 491
Dräger Mobil Yazıcı 1 adet 83 19 310
DrugTest 5000 Analizör ve 1 adet 83 22 675
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2139.
Sokak
No:2 Ekim Plaza Kat: 3 D:14-15
Çankaya Ankara
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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DrugTest 5000 Analizör ve
aksesuarlar
DrugTest 5000 Analizör için
sert kaplama taşıma çantası

1 adet 83 25 333

*COC: Kokain – *OPI: Afyonlar – *BZO: Benzodiazepinler – *THC: Esrar – *AMP: Amfetamin – *MET: Metamfetaminler – *MTD:
Metadon – *KET: Ketamin


