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Fastect II® je jednokrokový jedno až štvorparametrový test s ponornými prúžkami na zistenie požitia drog z moču .
Fastect® II Postup: Pozorne prečítajte návod na použitie a technické informácie. Vyberte test roztrhnutím zárezu na

obale. Skontrolujte dobu expirácie na obale.

1. Posuňte kryt testovacích prúžkov smerom nahor na
doraz.

2. Celý vyčnievajúci testovací prúžok ponorte do moču na
10 sekúnd.Neponorte pod modré šipky ukazovateľov.

2. Posuňte kryt testovacích prúžkov späť nadol jemne na
doraz.Položte test na rovnú plochu.

3. Prečítajte si výsledky hneď ako sa objaví farebný Cprúžok
v okienku (do 5 minút alebo menej od ponorenia do vzorky).
Výsledky sú stabilné a môžu byť interpretované do jednej
hodiny od sfarbenia prúžku C.Nevyhodnocujte test po 1 hod
Výsledky interpretujte podľa inštrukcií nižšie. .

Interpretácia výsledkov testu Fastect ® II

Neplatný výsledok
Keď sa žiadny farebný pásik
neobjaví pri písmene C, test je pre
príslušnú drogu neplatný napriek
výskytu T pásika v okienku.
V takomto prípade zopakujte skúšku
s novým testom.

Príklad:

THC: neplatné
COC: neplatné

Negatívny výsledok
V tomto prípade je vidieť dva farebné
pásiky:
 Jeden pri písmene C
 Jeden ako T pásik v okienku pre

príslušnú drogu
Farba T pásiku môže byť mierne
tmavšia alebo svetlejšia ako pásiku pri

písmene C. Akýkoľvek T pásik v okienku
pre drogu sa interpretuje ako negatívny
výsledok.Príklad:

THC: Negativny
COC: Negativny

Pozitívny výsledok
Farebný pásik je pri písmene C. Ak
chýba Tpásik pre príslušnú drogu
je test na ňu pozitívny.

Príklad:

THC: Negativny
COC: Pozitívny
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Označenie zdravotníckej pomôcky  ,kód ŠUKL 84209

- Obchodné meno výrobcu: Branan Medical Corp.,
- Sídlo výrobcu: 140 Technology Drive,Bldg. 400, Irvine,CA  92618,USA
- Meno a adresa ohlasovateľa/distribútora:  Alab,Gruzínska 28,820 15 Bratislava
- Názov zdravotníckej pomôcky : Test diagnostický na drogy v moči , Fastect II
- Obsah balenia: Šarža  pozri údaj na obale, použitie do  viď údaj na obale testu
- Údaj o použiteľnosti: Na jedno použitie
- Osobitné podmienky skladovania: Skladujte pri teplotách +15 až +30°C
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