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QuickTox® je jednoduchý multidrogový test s ponornými prúžkami na zistenie  drog  v moči s možnosťou zistenia sfalšovania
vzorky (niektoré verzie).
Postup: .
1. Vyberte test QuickTox® roztrhnutím

zárezu na obale. Skontrolujte dobu
expirácie na obale.

2.  Snímte kryt testovacích prúžkov.

3. 3. Ponorte prúžky testu do vzorky moču
na minimálne 10 sekúnd. Prúžky
ponorte len po vyznačené šípky, nie
hlbšie.

4. Vyberte QuickTox® test zo vzorky
moču a znovu nasaďte kryt na
testovacie prúžky.
5.  Po lož te  t e s t  na rovný povrch.

Vyznačenie
ponoru

6.Test sfalšovania vzorky (ak je súčasťou): Po jednej
minúte porovnajte farby indikátorov sfalšovania so
zodpovedajúcou farbou štvorčekov na farebnej tabuľke
priloženej v sade. Odčítajte do dvoch minút, potom sa farba
môže zmeniť

7. Test na požitie drog: Prečítajte si výsledky hneď ako sa
vyfarbí kontrolná C čiara  (cca  5 minút  od ponorenia do
vzorky). Výsledky sú stabilné a môžu byť interpretované do
30 min od sfarbenia kontrolnej C čiary. Výsledky interpretujte
podľa inštrukcií nižšie..

Indikatory
sfalšovania

C – Kontrolná čiara

                                                                               T – Testovacia čiara

Interpretácia výsledkov testu

Negatívny výsledok
V tomto prípade sa vyfarbia obidve čiary
 Kontrolná C čiara
 T čiara pre príslušnú drogu

Akákoľvek T-čiara v okienku pre drogu
sa interpretuje ako negatívny výsledok.
Intenzita T-čiary sa môže  mierne
odlišovať od intenzity C-čiary

Príklad:

COC: Negatívny
OPI: Negatívny
MET: Negatívny
THC: Negatívny
AMP: Negatívny
PCP: Negatívny

Pozitívny výsledok
Vyfarbenie C-čiary
a chýbajúca  T-čiara  pre
príslušnú drogu znamená
pozitívny výsledok pre danú
drogu

Príklad:

COC: Pozitívny
OPI: Negatívny
MET: Negatívny
THC: Pozitívny
AMP: Negatívny
PCP: Negatívny

Neplatný výsledok
Napriek vyfarbeniu T-čiary pre
príslušnú drogu je test  neplatný,
ak sa nevyfarbí C-čiara.
V takomto prípade zopakujte skúšku
s novým testom.

Príklad:

COC: Negatívny
OPI: Neplatný
MET: Negatívny
THC: Negatívny
AMP: Neplatný
PCP: Negatívny
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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 s.r.o., Gruzínska 28, P.O.Box 19,

820 15 Bratislava
- Názov zdravotníckej pomôcky : Test diagnostický na drogy v moči , QuickTox
- Obsah balenia: Šarža (LOT), použitie do (EXP) – pozri údaj na obale
- Údaj o použiteľnosti: Na jedno použitie
- Osobitné podmienky skladovania: Skladujte pri teplotách +15 až +30°C

Použité skratky QuickTox:
COC-kokaín
OPI-opiáty, morfín, heroín
MET-metamfetamín, pervitín
THC-kanabinoidy, hašiš, marihuana
AMP-amfetamin
PCP-fencyklidín, anjelský prach
BZO-benzodiazepíny
BAR-barbituráty
MTD-metadon
TCA-tricyclicantidepresanty
OXY-oxycodone
MDMA – metylendioxymetamfetamín,  koleso, extáza
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