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DrugWipe®

Trafik Uygulamalar›nda
Uyuflturucu Madde Testi



1- En ileri teknoloji: Patentli , görülebilen pozitif test çizgileri ile piyasadaki en iyi
test sistemi. Di€er hiçbir test 3 saniyede oral s›v› (tükürük) alma ve  3-8 dakika
aras›nda sonuç verebilme yetene€ine sahip de€ildir.

2- Tükürük ve terden uyuflturucu madde kullan›m›n› tespit eden dünyada en çok
kullan›lan, en h›zl› test. 2012 y›l›nda, 5 milyonun üzerinde DrugWipe® sat›fl›
hedefine ulaflaca€›z.

3- H›zl› ve hijyenik örnekleme tüm kullan›c›lar için önemlidir. Bizim testimiz en
iyisidir ve çok az miktarda s›v› (tükürük) ile çal›fl›r (sadece 1 damla). Rakiplerimizdeki
gibi fazla miktarda s›v› (tükürük) hacmine ihtiyaç yoktur.

DrugWipe® özellikleri
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• 3 saniyede a€›zdan s›v› (tükürük) örne€i alma
• 3 - 8 dakikada sonuç al›m›
• Trafik kontrolleri için ideal uygunluk
• Basit, h›zl› ve hijyenik örnekleme
• Çok yüksek hassasiyet, kolay kullan›m ve do€ruluk
• Tükürük, ter ve yüzeyler için çok yönlü ürün çeflitlili€i
• DrugWipe® S  tafl›nabilir  DrugRead® cihaz› ile kullan›labilir.

Ürünün avantajları
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Esrar - Opiatlar - Kokain - Amfetamin - Metaamfetamin - Ekstazi - Methadone
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Uygulama Talimatı



• DrugWipe®, Avustralya, Belçika, Finlandiya, Çek
Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, ‹sviçre, ‹spanya, Polonya,
‹talya ve ‹ngiltere baflta olmak üzere dünya çap›nda 25
ülkede kullan›lmaktad›r.

• DrugWipe® endüstriyel ve medikal tüketicilerin yan›sıra,
polisin trafik kontrolleri, gümrükler ve s›n›r kontrol
noktalar› için en iyi destekçi oldu€unu birden fazla kez
kan›tlam›flt›r.

• H›zl› testlerimizin mükemmel kalitesi 3 aflamal› ifllem ile
de€erlendirilmektedir.

Polis kuvvetleri için
en iyi destek

A. Tükürük, ter ve teknik yüzeyler ile laboratuvar testleri

B. Akredite kurulufllardan onayl› limitler

C. DrugWipe® sonuçlar›, kan analizleri ile k›yaslanmaktad›r.

H›zl›, hassas ve güvenilir test için dizayn edilmifltir.
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• Polis memurlar› en yayg›n oral s›v›(tükürük) testi üzerinde; hata oran›, etkin hijyen
ve teknik performans hususlar›nda de€erlendirme yapm›flt›r. Avrupa Birli€i
taraf›ndan bafllat›lan bu projeye 18 ülkeden 36 kurulufl kat›lm›flt›r.

• Tüm bilgiler AB’deki Polis ve Üniversiteler taraf›ndan ba€›ms›z bir
flekilde toplanm›fl, de€erlendirilmifltir. Kamuya aç›k olarak verilen
www.druid-project.eu adresinde de görülebilir.

• DrugWipe®5+ DRUID mukayeseli çal›flmas›ndaki birçok kategoride bafl› çekmifltir.

DRUID çal›flmas›n›n sonuçlar›
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Bölüm I “ESTHER”:
Pratikteki etkilerinin karfl›laflt›rmal› de€erlendirilmesi.

Bölüm II “DRUID”:
Do€ruluk ve güvenilirli€inin belirlenmesinde bilimsel de€erlendirme.

DRUID çal›flmas› yap›s›

Driving under the Influence of Drugs
(Uyuflturucu madde etkisi alt›nda araç kullan›m›)
www.druid-project.eu
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DrugWipe® 5+ flu kategorilerde bafl› çekmifltir:
• A€›z s›v›s›n›n en k›sa sürede (3 saniye) toplanmas› ve baflar›l› örnekleme
• Baflar›l› analiz ve operasyonel güvenilirlik
• Trafik uygulamalar›nda  kolay kullan›m olana€›

ESTHER çal›flmas› sonuçlar›

ESTHER çal›flmas› sonuçlar›



8 www.aktifdiagnostik.com

DW 5+ ile güvenilir ve hijyenik test uygulamas› mümkün mü?
Polislerin  % 97’si  evet demifltir.

Polisler DW 5+’in sonuçlar›na güveniyor mu?
Polislerin % 82’si  sonuçlara güvendi€ini söylemifltir.

DW 5+ ile trafikte kolay ve h›zl›  test yap›labiliyor mu?
Polislerin % 98’i  DrugWipe® 5+’in h›zl› ve çok basit kullan›ma sahip oldu€unu
söylemifltir.

DrugWipe trafik kontrollerinde kullan›lmal› m›?
Polislerin  % 98,5’i  DrugWipe® 5+’in trafikte  kullan›lmas›na evet demifltir.

ESTHER çal›flmas›
mükemmel iflleyifli
onaylamakta



Drugwipe 5+
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DRUID sonuçlar›:
Bilimsel de€erlendirme
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Genel Hassasiyet:
DrugWipe® 5+ lider üründür

Drugwipe 5+
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DRUID’in
Genel de€erlendirmesi
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DRUID sonuçlar›:
AMP/MET hassasiyeti

Hassasiyette (%87)
yüksek de€erler
göstermifltir,
özgüllük (%95),
do€ruluk (%93)
konusunda çok iyi
sonuçlar vermifltir.
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DrugWipe® 5 S‘i
önemli yapan özellikleri

• 3 saniyede a€›zdan s›v› (tükürük) örne€i alma
• En fazla 8 dakika içinde sonuç
• DrugWipe® 5 S’in THC kal›nt›lar›n› tan›mas› konusundaki yetene€i kan›tlanm›flt›r.

Tükürükteki 9-THC için limit 10 ng/ml’dir.
• En küçük yo€unlaflmalar bile güvenilir flekilde tespit edilir.



Belçika’daki
Test De€erlendirmesi
2011 y›l›nda, Brüksel/Belçika Ulusal Kriminoloji Enstitüsü (INCC) DrugWipe® 5+ ‘›n
en iyi trafik kontrol testi oldu€unu onaylam›flt›r.

• Belçika Polisi öneriyi kayda alm›fl ve flu an ulusal olarak DrugWipe®
kullanmaktad›r.

14 www.aktifdiagnostik.com

Fransa’daki
test de€erlendirmesi

• Laboratuvar performanslar› ve alan testleri ikna ediciydi.
• Fransa’da yasal olarak istenen tespit limitleri tekrar edilir ve güvenilir nitelikteydi.
• DrugWipe® 5 S tükürükte güvenilir flekilde en az 15 ng/ml 9-THC tespit

etmektedir.
• DrugWipe® 5 S ihaleyi en iyi narkotik ilaç tespit eden test olarak

kazanm›flt›r.

2011 y›l›ndaki karfl›laflt›rmal› çal›flmalarda,
piyasada mevcut bulunan en iyi tükürük
testleri 6 ay boyunca yo€un bir flekilde
test edildi. Bu testlerin sonuçlar›na göre:
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Yol kenar› çal›flmalar›
en iyi performans
do€rulu€unu kan›tlad›
2011 yaz›nda, DrugWipe® 5 S Alman Polisi taraf›ndan trafikte kullan›ld›. Afla€›daki
bilgiler “Nature One 2011” festivalinde toplanm›flt›r:
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DrugRead® Test Sistemi
Olay Yerinde
Uyuflturucu Tespiti
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Polise Güven Veren Sistem
• DrugRead®  Drug Wipe tükürük testlerinin sonuçlar›n›

de€erlendiren bir test sistemidir.
• DrugRead® h›zl› ve güvenilir bir flekilde uyuflturucu

madde kullan›m›n› tespit eder.
• DrugRead® güçlü bir akü ile donat›lm›fl güvenilir bir el

aletidir. 

Kullanım ve Fonksiyon
Olay yerinde kısa sürede uyusturucu madde tespiti

Her türlü hava flartlar›nda kolay ve mobil kullan›m

Trafik kontrolleri ve flubelerde kullan›m imkan›

Drug Wipe ile güvenilir sonuç alma



18 www.aktifdiagnostik.com

Ürün avantajları
• Test çizgilerinin güvenli tespiti
• Uyuflturucu kullan›m›n›n pozitif ve

negatif de€erlendirilmesi
• DrugRead   ile testin do€rulu€unun kontrolü
• Ön haz›rl›k gerektirmeden kullan›m
• Hafif ve sa€lam bir cihaz
• Mobil kullan›m kolayl›€›
• Drug Wipe gibi kolay kullan›m
• Ö€renilmesi çok basit
• DrugRead ile test süresi kontrolü
• Maximum 8 dakikada sonuç alma

• Dokunmatik ekranla kolay kullan›m
• Gece ve gündüz okuma kolayl›€›
• Test sonunda sinyal sesi
• Sonuçlar›n ekrandan kolay okunmas›
• Bluetooth ile olay yerinde yaz›l› ç›kt› alma
• GPS-Anteni ile yer ve zaman tespiti
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Kullan›m Olanaklar›
DrugRead®

Trafik kontrolleri

Kitlesel etkinlikler

‹fl yerleri
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Kalite Sertifikalar›

• DrugRead® kontrol edilmifl ve sertifikaland›r›lm›flt›r.
• Eu normlar›nda CE’ye sahiptir.
• Avustralya, Avrupa ve ABD için onayl›d›r.
• 2004’ten bu yana, Securetec kalite yönetimi alan›nda uluslar aras›

ISO 9001 standart› ve medikal cihazlar alan›nda EN ISO 13485 standart› ile
sertifikaland›r›lm›flt›r.

• DrugWipe® ter ve tükürük testlerini Avrupa tüzüklerine uygun olarak
bandrolleyebilmekteyiz.

• Alman Mühendisli€i: DrugWipe® ve DrugRead® ürünleri Almanya’da
gelifltirilmekte ve üretilmektedir.
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