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Teave ohutuse kohta
 Enne toote kasutamist lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit. 
 Järgige täpselt kasutusjuhendit. Kasutaja peab juhistest täielikult aru 

saama ja neid täpselt järgima. Toodet tohib kasutada üksnes sihtotstarbe 
kohaselt.

 Ärge visake kasutusjuhendit ära. Tagage toote alleshoidmine ja 
nõuetekohane kasutamine kasutajate poolt.

 Seda toodet tohib kasutada üksnes väljaõppinud ja asjatundlik personal.
 Järgige toodet puudutavaid kohalikke ja riigisiseseid direktiive.
 Ärge kasutage vigaseid või ebatäielikke tooteid. Ärge toodet muutke.
 Teavitage Drägerit toote või tooteosade defektide või rikete korral.

Hoiatusjuhiste tähendus
Selles dokumendis kasutatakse järgmisi hoiatusi, et hoiatada kasutajat 
võimalike ohtude eest. Hoiatusjuhiste tähendused on defineeritud järgmiselt.

Kasutusotstarve
Dräger SSK 5000 on tööriist pindadelt proovide võtmiseks, et määrata 
võimalikku narkootikumidega saastumist koos seadmetega Dräger 
DrugTest 5000 või Dräger DrugCheck 3000. Seejärel saadetakse proov 
analüüsilaborisse edasiseks uurimiseks.
Tuvastuspiiride määramiseks hinnati sulgudes nimetatud aineid.

Tuvastuspiirid

Kasutamata Dräger SSK 5000 ladustamine
Dräger SSK 5000 tuleb ladustada originaalpakendis temperatuuril +4 kuni 
+30 °C.

Tarnekomplekt
– 20 puhverlahusega täidetud proovianumat koos proovivõtuvahendiga
– Kasutusjuhend
Täiendavalt vajalik, kuid komplekti mittekuuluv materjal:
– Dräger DrugTest 5000 Analyzer (tellimisnr 8319900) 
– Dräger DrugTest 5000 Test-Kits katsekomplektid 

alternatiiv:
– Dräger DrugCheck 3000 (tellimisnr 8327960 või 8325580)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Proovi võtmine (joonised 1 kuni 4)
1. Avage puhverlahusega anum ja võtke vatitikk välja. Seejuures puudutage 

ülejäänud vedeliku eemaldamiseks vatitikuga anuma sisepinda. Ärge 
puudutage vatitikku.

2. Hõõruge ligikaudu 30 sekundi jooksul vatist otsaga umbes 10 cm x 10 cm 
suurust ala. Pöörake vatitikku veidi, et kanda kahtlustatavat materjali igalt 
küljelt vatiotsa peale.

3. Asetage vatitikk koos kogutud materjaliga puhverlahusega anumasse 
tagasi ja sulgege anum tugevasti.

4. Loksutage anumat umbes 30 sekundit.
Kasutamine koos seadmega Dräger DrugTest 5000 (joonised A6 kuni A9).
1. Avage proovianum (joonis 5). Avage anum, eemaldage testkasseti 

proovivõtuvahendilt kaitsekork ja lükake DrugTest 5000 testkasseti 
ümberpööratud proovivõtuvahend mahuti avasse (joonis A6). Vahend 
peab jäigalt avas püsima.

2. Pöörake testkassett koos proovianumaga tagurpidi ja oodake, kuni 
indikaator muutub 1 minuti jooksul siniseks (joonis A7).
Kui seda ei juhtu, suruge kergelt proovianumale.

3. Pöörake testkassett koos proovipudeliga uuesti ümber, et vedelik ei 
pääseks välja. Tõmmake testkassett koos proovivõtuvahendiga anumast 
välja.

4. Sulgege proovivõtuanum (joonis A9) ja hoidke see vajaduse korral 
edasiste uuringute jaoks alles.

Alternatiivsed toimimisviisid (joonised B6 kuni B8).
1. Eemaldage läbipaistev kaitsekate (joonis 5) ja hoidke kindlas kohas alles.
2. Murdke lahti puhverlahusega proovivõtuanuma kork (joonis B6). 

Proovivõtuanum muutub avatud tilgutuspudeliks, mille abil saab vedeliku 
proovile tilgutada.

3. Kandke aeglaselt 12 kuni 13 tilka tilgutuspudelist testkasseti 
proovivõtuvahendile. Indikaator värvub siniseks. 
OLULINE! Ärge kasutage rohkem kui 13 tilka!

4. Sulgege anum uuesti läbipaistva kaitsekorgiga (vajaduse korral fikseerige 
kleeplindiga) ja hoidke seda võimalikeks täiendavateks uuringuteks alles.

 Tehke test ja testi hindamine seadme Dräger DrugTest 5000 Analyzer 
kasutusjuhendi järgi.

Kasutamine koos seadmega DrugCheck 3000 (joonised 6 kuni 8).
Järgige seadme Dräger DrugCheck 3000 kasutusjuhendit!
1. Eemaldage läbipaistev kaitsekate (joonis 5) ja hoidke kindlas kohas alles.
2. Murdke lahti puhverlahusega proovivõtuanuma kork (joonis 6). 

Proovivõtuanum muutub avatud tilgutuspudeliks, mille abil saab vedeliku 
proovile tilgutada. 

3. Laske puhverlahusel seadme DrugCheck 3000 proovivõtuvahendile 
tilkuda, 4 tilka (joonis 7).

4. Sulgege anum uuesti läbipaistva kaitsekorgiga (vajaduse korral fikseerige 
kleeplindiga) ja hoidke seda võimalikeks täiendavateks uuringuteks alles.

 Tehke testi hindamine seadme Dräger DrugCheck 3000 kasutusjuhendi 
järgi.

Saatmine
Vajaduse korral kleepige turvakleebis kaitsekorgile, täitke analüüsilaborile 
saadetav tellimisvorm ja pakkige transporditoru saatmiseks ära. Saatmine ja 
ladustamine peavad toimuma kohalike määruste järgi (nt kasutades 
spetsiaalseid pakendeid). 
Saatke proovid akrediteeritud laborisse. Vajalikud aadressisildid, tellimisvormid 
ja sobivad saatepakendid on saadaval valitud labori esindajate juures.

Võetud proovide ladustamine
Põhimõtteliselt tuleb kogutud proovid järgneva laborianalüüsi korral võimalikult 
kiiresti ära saata.

Jäätmekäitlus
Visake kasutamata proovivõtuanumad kehtivate juhiste järgi ära.

ETTEVAATUST

Viide potentsiaalsele ohuolukorrale. Selle eiramise tagajärjeks võivad 
olla vigastused. Võidakse kasutada ka asjatundmatu kasutamise eest 
hoiatamiseks.

MÄRKUS

Lisateave toote kasutamise kohta.

DrugTest 5000 DrugCheck 3000
Kokaiin (Kokaiin) 1 ng/cm2 2 ng/cm2

Opiaat (morfiin) 1 ng/cm2 0,8 ng/cm2

Bensodiasepiin
(diasepaam)

2 ng/cm2 9 ng/cm2

Kanep 
(Δ-9-tetrahüdrokannabinool)

3,5 ng/cm2 7 ng/cm2

Amfetamiin 
(Amfetamiin)

3 ng/cm2 2,4 ng/cm2

Metamfetamiin 
(Metamfetamiin)

1 ng/cm2 1,3 ng/cm2

ETTEVAATUST

Oht tervisele!
Proovivõtuvahendi ja vatitiku proovivõtupindasid ei ole lubatud enne 
ega pärast proovi võtmist paljaste kätega puudutada ning järgida tuleb 
üldisi hügieenireegleid.
Vältige proovivõtuvahendi ja vatitiku kokkupuudet uuritava isiku naha, 
silmade ning limaskestadega.
Puhastage proovivõtuala pärast proovi võtmist põhjalikult kraaniveega.
Kandke kindaid.

MÄRKUS

Dräger SSK 5000 on ette nähtud pealispindadelt proovi võtmiseks. 
Dräger SSK 5000 ei ole süljest ja higist proovi võtmise vahend.
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