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Multi-sneltest voor het aantonen van
6 verschillende drugs
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Drugs – Verslavende middelen met bijwerkingen

Waarop moet ik letten?

Drugs zijn psychoactieve stoffen die het gedrag en de stemming van de betreffende
consument beïnvloeden. Het consumeren van een of meerdere drugs gaat
echter met aanzienlijke gevaren gepaard. Op lange termijn is een negatieve invloed
op de lichamelijke gezondheid alsook psychosociale problematiek als gevolg
van een eventuele verslaving te verwachten.

Waarschuwingen en belangrijke opmerkingen:
••De test is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.
••Slik geen testonderdelen in.
••Bewaar de test buiten het bereik van kinderen.
••Zorg ervoor dat de test niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of vorst.
Niet invriezen. Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen 4 °C en
30 °C.
••Vocht en verkeerde temperaturen kunnen de testresultaten nadelig
beïnvloeden.
••Het product mag slechts worden gebruikt tot de vermelde
houdbaarheidsdatum.
••Wanneer u de gebruiksaanwijzing niet nauwkeurig opvolgt, kan dat de
testresultaten beïnvloeden.
••Gebruik de test niet wanneer de verpakking is beschadigd. Gebruik geen
beschadigde testonderdelen.
••In zeldzame gevallen (zoals bij inname van bepaalde voedingsmiddelen of
voedingssupplementen) zijn fout-positieve resultaten2 mogelijk.
••Alle testonderdelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met deze test.
Gebruik de test niet opnieuw!
••De test moet na het openen van de aluminium verpakking worden beschermd
tegen verontreinigingen en meteen of binnen een uur worden gebruikt.
••Een verminderd gezichtsvermogen, kleurenblindheid of onvoldoende verlichting
kunnen de juiste beoordeling van de test beïnvloeden.
••Urinemonsters kunnen besmettelijk zijn. Gebruikte tests dienen daarom met het
huisvuil te worden afgevoerd. De handen moeten vervolgens grondig worden
gewassen.

Met de drugs multi-sneltest weet u waar u aan toe bent
Met de drugs multi-sneltest kunnen aan de hand van een urinemonster snel en
eenduidig tekenen van het gebruik van amfetaminen, benzodiazepinen
('minor tranquilizers'), cocaïne, marihuana (THC), methadon en opiaten
worden aangetoond. De test toont aan welke drugs zijn geconsumeerd.

Hoe betrouwbaar is de Veroval®-test?
De drugs multi-sneltest is ontwikkeld met als doel de nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid van de moderne diagnostiek beschikbaar te maken voor
privégebruik thuis. Bij deze test gaat het om een immunochromatografische
analyse, waarmee drugs en/of de afbraakproducten ervan in de urine kunnen
worden aangetoond. Een prestatie-evaluatieonderzoek heeft een sensitiviteit
van meer dan 96% aangetoond.

Is de test ingewikkeld om uit te voeren?
Nee: het enige wat u nodig hebt, zijn schoon gewassen handen, een klok,
een beker en een vlakke ondergrond. Het precieze verloop van de test kunt u op de
achterzijde terugvinden.

Prestatiegegevens:
De drugs multi-sneltest kan tegelijkertijd de volgende klassen van stoffen aantonen.
Deze is daarbij telkens met de ten onrechte sensitiviteit (cut-off) op een representatieve stof gekalibreerd:
Test

Afkorting

Kalibrator

Amfetamine

AMP

D-amfetamine

Cut-off
(ng/ml)
1.000

Benzodiazepine BZO

Oxazepam

300

Cocaïne

COC

Benzoylecgonine 300

Marihuana

THC

Methadon
Opiaten

MET
OPI

11-nor-Δ9THC-9 COOH
Methadon
Morfine

50
300
300

Aantoonbaarheid in de urine sinds
het laatste gebruik1
1 tot 3 dagen
Incidenteel gebruik: tot 3 dagen
Regelmatig gebruik: tot 6 weken
Cocaïne is slechts enkele uren aantoonbaar, het afbraakproduct 2 tot 3 dagen
Incidenteel gebruik: 2 tot 4 dagen
Langdurig gebruik: 2 tot 6 weken
2 tot 3 dagen
Tot 8 uur

De drugs multi-sneltest toont daarnaast behalve de kalibrator-stoffen ook andere aanverwante derivaten
of metabolieten aan.
Denk erom dat het hier om indicatieve richtwaarden gaat. Bij de aantoonbaarheid van drugs in de urine spelen
veel individuele factoren een rol.
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Belangrijk:
Positieve en onduidelijke resultaten dienen met een andere analytische methode te worden bevestigd.
Fout-positief = het getoonde resultaat is verkeerdelijk positief, terwijl het eigenlijke resultaat negatief is.

www.veroval.nl
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Materiaal
•• 1 aluminium verpakking met teststrip en
droogmiddel
•• 1 gebruiksaanwijzing

Verklaring van symbolen
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Te gebruiken tot
(zie verpakking)

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

s

X
1

Inhoud voldoende voor 1 test

D

Droog bewaren bij +4 °C - +30 °C.

Niet hergebruiken

M

g

Fabrikant

Lotnummer (zie verpakking)
5 min

Reactietijd in de multi-teststrip
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ZELFTEST

Sneltest voor eigen gebruik

Distributeur:
NL – PAUL HARTMANN B.V
		 Kerkenbos 11-03d
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ZELFTEST
Drugs
Multi-sneltest voor eigen gebruik
Zo voert u de test uit:
1

2

3

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.
••Vang verse urine op in een beker. Bij

Reactieveld met controlelijn (C) en testlijn (T)

Onderdompelzone

Afkorting van
de analyten
(stoffen)

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.

••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.
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Afsluitdop

••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.

Markering van de maximale
dompeldiepte

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.

Negatief resultaat
(T)

(C)

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.

Positief resultaat
(T)

(C)

Ongeldig resultaat
(T)

(C)

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

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

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.

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

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.

