ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Το Dima DRUG TEST Ούρων είναι ένας εύκολος, γρήγορος, ποιοτικός
και οπτικά αναγνώσιμος τρόπος ελέγχου στα ανθρώπινα ούρα, που χρησιμοποιεί μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας
δίνοντας αποτέλεσμα σε 5 λεπτά. Η μέθοδος επιστρατεύει ένα μοναδικό μίγμα μονοκλωνικών και πολυκλωνικών
αντισωμάτων ώστε να αναγνωρίσει επιλεκτικά το(α) ναρκωτικό(α) κατάχρησης και τους μεταβολίτες του στα
δείγματα που χρησιμοποιούνται με μεγάλο βαθμό ευαισθησίας. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών παραμένει ένα
αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα σε πολλά ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη σε όλο τον κόσμο. Οι
αναφερθείσες ναρκωτικές ουσίες είναι ανάμεσα στις πιο συχνά καταναλισκόμενες παράνομες ουσίες σύμφωνα με
το Κέντρο Διαχείρισης Ουσιών Κατάχρησης και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Πάρτε δείγμα ούρων από το άτομο σε ένα ουροσυλλέκτη (κατά προτίμηση τα πρωινά ούρα).
2. Αφήστε τα ούρα να κρυώσουν (να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου).
3. Αφαιρέστε το τεστ χρήσης ναρκωτικών από τη συσκευασία του (να είναι και αυτό σε θερμοκρασία
δωματίου πριν το ανοίξετε).
4. Αφαιρέστε το καπάκι από το τεστ χρήσης (αφορά την κασέτα βύθισης μόνο και όχι την καρτολίνα).
5. Βυθίστε το τεστ μέσα στα ούρα (στην καρτολίνα τα ούρα να μην ξεπεράσουν τη γραμμή MAX - στην
κασέτα τα ούρα να μην αγγίξουν το πλαστικό της) για 15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
6. Αφαιρέστε το τεστ από τα ούρα και ακουμπήστε το σε μία μη απορροφητική επιφάνεια (στην περίπτωση
της κασέτας επανατοποθετείστε το καπάκι της).
7. Διαβάστε τα αποτελέσματα μετά από 5 λεπτά και πριν απο τα 10 λεπτά. Ακολούθως βλέπετε τις πιθανές
ενδείξεις που μπορεί να εμφανιστούν στην κάρτα αποτελεσμάτων του τεστ (Επίσης αναγράφονται και
επάνω στην κασέτα).

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ.

Συντομογραφία
Πλήρης Ονομασία Άλλες ονομασίες			
											
AMP 			
Αμφεταμίνες		
Speed, amph or whizz. 		
BAR 			
Βαρβιτουρικά		
Depressants, Barbs, Downers
BUP 			
Βουπρενορφίνη
Subutex 				
BZO 			
Βενζοδιαζεπίνες
Benzos, Rohypnol ή roofies 		
COC 			
Κοκαΐνη		
Coke, crack or charlie. 		
MDMA
Μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνες
Eκσταση ή E 				
MET 			
Μεθαμφεταμίνες
Glass, ice or meth. 			
MOP 			
Μορφίνη 							
MTD 			
Μεθαδόνη 		
Dolly, Red Rock 			
OPI 			
Οπιούχα 		
Ηρωίνη 				
PCP 			
Φαινκυκλιδίνη		
Angel dust ή Χάπι ειρήνης 		
TCA 		
Τρικυκλικά Αντικαταθλιπτικά
TCA 					
THC 			
Μαριχουάνα		
Χασίς, Κάνναβη, Μαύρο, Φούντα
											

Χρόνος ανίχνευσης στα ούρα
μετά τη χρήση
2-6 ημέρες
3-8 ημέρες
3-6 ημέρες
2-14 ημέρες
2-5 ημέρες
2-6 ημέρες
2-6 ημέρες
2-5 ημέρες
2-8 ημέρες
2-5 ημέρες
3-8 ημέρες
6-10 ημέρες
Περιστασιακή χρήση 2-14 ημέρες,
συχνή χρήση μέχρι 30 ημέρες
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