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Drugs
Multi-sneltest voor eigen gebruik
Zo voert u de test uit:

Aanwijzingen en beperkingen:
 • De multi-sneltest is geen medisch product en mag daarom niet voor diagnostische doeleinden worden gebruikt.
 • Uitsluitend wanneer er daadwerkelijk geen testlijn (T) zichtbaar is, is de test positief.
 • Opzettelijk gebruikte vervalsingsmiddelen kunnen de test beïnvloeden. In het geval van een vermoedelijke vervalsing dient de test met een nieuw urinemonster te
worden herhaald.
 • De zelftest kan geen onderscheid maken tussen drugsmisbruik en het gebruik van verwante medicamenten die uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar zijn.
 • Hoewel het beïnvloeden van de test door een uitgebreide reeks stoffen kan worden uitgesloten, kan niet worden uitgesloten dat andere stoffen en technische
fouten of fouten die samenhangen met de uitvoering van de test het testresultaat vervalsen.

Om het resultaat te beoordelen, moet u eerst controleren of er een lijn zichtbaar is in het reactieveld onder (C). Het maakt niet uit hoe 
duidelijk of onduidelijk de controlelijn zichtbaar is. Elke testlijn moet invidueel worden beoordeeld.

 • Vang verse urine op in een beker. Bij
vertroebelingen in de urine moet u wachten
totdat deze neerslaan.
 • Verwijder de afsluitdop en dompel de
drugstest gedurende minimaal 10 seconden
tot aan de markering in de urine. Zorg
ervoor dat de testcassette uitsluitend tot aan
de onderste rand wordt ondergedompeld.
 • Let erop dat u het evaluatievenster niet
aanraakt en dat er geen urine op komt.

 • Lees het resultaat na ong. 5 minuten af, maar niet later dan 10 minuten.
 • De drugstest moet bij goed licht worden geëvalueerd, zodat ook licht gekleurde
lijnen kunnen worden onderscheiden.

 • Doe de afsluitdop weer op de testcassette
en leg deze op een vlak oppervlak. Raak de
testcassette niet meer aan en beweeg deze
niet meer. Wacht totdat de gekleurde lijnen
in het reactieveld verschijnen.

Voorbereiding
Breng de testcassette in de aluminium 
verpakking op kamertemperatuur alvorens 
de test te beginnen (15 °C tot 27 °C). Haal de 
drugstest uit de aluminium verpakking.

Afkorting van 
de analyten 
(stoffen)

Reactieveld met contro-
lelijn (C) en testlijn (T) 

Onderdompel-
zone

Markering van de maximale 
dompeldiepte 

Afsluitdop

Bij een positief resultaat verschijnen in de  
reactievelden geen testlijnen (T) en alleen licht- tot 
donkerrode controlelijnen (C). 

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun 
derivaten) in het monster ligt boven de grenswaarde. 
Conclusies over de hoogte van de concentratie en 
de overeenkomstige ernst van het gebruik zijn niet 
mogelijk.

Als u in de reactievelden uitsluitend testlijnen 
(T), geen controlelijnen (C) of helemaal geen 
lijnen ziet, is de test ongeldig.

Controleer of u alle stappen in de  
gebruiksaanwijzing correct hebt doorlopen.  
Voer nogmaals een test uit met een nieuw urine-
monster.

Bij een negatief resultaat, dus bij een drugsvrij  
urinemonster, verschijnen in de reactievelden 
licht- tot donkerrode testlijnen (T) en licht- tot 
donkerrode controlelijnen (C). 

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun 
derivaten) in het monster ligt onder de grenswaarde.
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