
Uyuflturucu madde ile temas› olan flah›slar›n kulland›€› eflyalar›ndan (cep telefonu, klavye, mouse, cüzdan, kredi kartı,
vites kolu, direksiyon, çanta kulpu) veya ellerinden günler sonra bile uyuflturucu maddeleri tespit edebiliyoruz.

Yüksek spesifik antijenler sayesinde çok düflük miktardaki uyuflturucu maddeleri bile tespit etmemiz mümkündür. Drug
Wipe teknolojisi  2-200ng/ml aral›€›nda uyuflturucu izlerini görünür hale getirir. Bu olimpik bir yüzme havuzunda
çözdürülmüfl bir çay kafl›€› flekere eflde€erdir. Bu testimizin hassasiyeti konusunda bir örnektir.

Securetec olarak testlerimiz baflta Almanya olmak üzere dünyada bir çok ülkede kullan›lmaktad›r. 2004’ten beri EN ISO
13485 ve ISO 9001 sertifiklar›na sahibiz. Müflterilerimizin istekleri do€rultusunda çözümler sunmaktay›z.

Çal›flt›€›m›z kurumlar, testlerimiz sayesinde masraflar›n›n azald›€›n› ve daha güvenli sonuçlar ald›klar›n› ifade etmektedirler.

Yüzeylerden Uyuflturucu Madde Tespiti:

Kullan›m alanlar›:
Drug Wipe F güvenilir ve h›zl› flekilde yüzeylerden uyuflturucu maddeleri tespit eder.
3-8 dakika içerisinde güvenilir sonuç alınmaktad›r.

Tespit edilebilen uyuflturucu maddeler:
Cannabis (Marihuana/Haschisch/THC), Amphetamine/Methamphetamine/Ecstasy, Kokain/Crack, Opiate
(Morphium/Heroin)



K›rm›z› numune al›c›y›, beyaz test
kasetinden ç›kar›n›z. Dikkat! Silecek
ile temas etmeyiniz. Koruyucu
kapa€ı ç›kartmay›n›z.

Numune al›c›n›n silece€ini ›slat›n›z.
Fazla s›v›y› sallayarak at›n›z.
Sileceklere temas etmeyiniz.

Yüzeyle (örne€in: cep telefonu,
klavye, mouse, cüzdan, kredi kartı,
vites kolu, direksiyon, çanta kulpu)
5-6 defa temas ettiriniz. Kaba
yüzeylerde sadece dokundurunuz.

Numune al›c›y› tekrar test kasetine
t a k › n › z .  “ K l i k ”  s e s i y l e  t a m
oturdu€undan emin olunuz.

Koruyucu kapa€› ç›kartarak, iflaretli
yere kadar su  ile doldurunuz. Test
kasetini 15 saniye suyun içinde
tuttuktan sonra ç›kart›n›z. Dikkat!
Beyaz test  kasetini  suya
sokmay›n›z.

Testi 10 dakika yatay durumda düz
b i r  y ü z e y e  b › r a k › n › z .  T e s t i
de€erlendiriniz.

Testin yorumlanmas›:

Test 10 dakika sonra yorumlanmal›d›r.Test çizgileri belirgin flekilde k›rm›z›ya dönecektir.
Test çizgilerinin az da olsa k›rm›z›ya dönmesi yinede pozitif sonucu gösterir. Testin
üzerindeki kontrol çizgisinin k›rm›z› gösterdi€i durumda test geçerlidir.

Uyuflturucu numunesinin yo€un oldu€u durumlarda, bir kaç dakika sonra test çizgileri
k›rm›z›ya dönüflmektedir. Buna ra€men 10 dakika beklemek gerekmektedir. 10 dakikan›n
sonunda k›rm›z›ya dönüflen test çizgileri geçersizdir.

Test  ayd›nl›k bir ortamda de€erlendirilmelidir. Ayd›nl›k olmayan ortamlarda el lambas›
kullan›lmal›d›r. Vücut s›v›lar›n›n bulafl›c› özelli€i göz önünde bulundurularak tek kullan›ml›k
eldiven kullan›lmal›d›r. Testi yapan görevlinin k›rm›z›-yeflil görme bozuklu€u olmamal›d›r!

Testin yap›l›fl›:

Negatif  sonuç - Uyuflturucu madde yok.

Testin üzerinde k›rm›z› kontrol çizgisinin belirmesi ama di€er
çizgilerin görülmemesi.

Pozitif sonuç - Uyuflturucu madde var.

Testin üzerindeki k›rm›z› kontrol çizgisinin belirmesi ve di€er
çizgilerin görülmesi.

Geçersiz test - Testin tekrarlanmas› gerekmektedir.

K›rm›z› kontrol çizgisinin belirmemesi.
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