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Upoštevajte  
navodila za uporabo

+30 °C

+4 °C

Hranite na suhem mestu pri  
temperaturi od +4 °C do +30 °C.

Uporabno do 
(glejte odtis na embalaži)

Vsebina zadostuje za  
1 testiranje

Samo za 
enkratno uporabo

Proizvajalec
Oznaka kompleta  

(glejte odtis na embalaži)

5 min

Reakcijski čas v testni kaseti Hitri test za samotestiranje

5 min > 96 %
Občutljivost 
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Droge
Hitri test za dokazovanje  
6 različnih drog

Opozorila in pomembni napotki:
 • Test je namenjen samo za zunanjo uporabo.
 • Ne zaužijte sestavnih delov testa.
 • Test hranite izven dosega otrok.
 • Testa ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali mrazu. Ne zamrzujte. 
Shranite na suhem mestu pri temperaturi med 4 °C in 30 °C.
 • Vlažnost in napačna temperatura lahko neugodno vplivata na rezultate testa.
 • Izdelek se lahko uporablja samo do natisnjenega roka uporabnosti.
 • Če navodil za uporabo ne upoštevate do podrobnosti, so lahko rezultati  
testa napačni.
 • Če je embalaža poškodovana, testa ne uporabljajte. Ne uporabljajte  
poškodovanih komponent testa.
 • V redkih primerih lahko nastopijo lažno pozitivni rezultati2 (npr. ob zaužitju 
določenih živil/prehranskih dopolnil).
 • Vse komponente testa so namenjene samo za uporabo pri tem testu.  
Test je namenjen samo za enkratno uporabo!
 • Po odprtju zaščitne folije morate test zaščiti pred nečistočami in ga izvesti 
nemudoma oz. v roku ene ure.
 • Slab vid, barvna slepota ali nezadostna osvetlitev lahko ovirajo pravilno oceno 
rezultata testa.
 • Urinski vzorci so lahko kužni. Uporabljene teste je zato potrebno  
odstraniti med gospodinjske odpadke in si po uporabi temeljito oprati roke.

Droge so psihoaktivne snovi, ki vplivajo na vedenje in razpoloženje vsakega 
potrošnika. Z uživanjem ene ali več drog so povezana nezanemarljiva tveganja. 
Dolgoročno je pričakovati vplive na telesno zdravje ter psihofizične težave zaradi 
morebitne odvisnosti.

Spoznajte vzrok svojih težav: hitri test za droge 
Z hitrim testom lahko v urinskem vzorcu hitro in varno dokažete znake za zlorabo 
amfetaminov, benzodiazepinov (pomirjevala), kokaina, marihuane (THC), 
metadona in opiatov. Test daje informacije o tem, katere  
droge so bile zaužite.

Kako zanesljiv je test Veroval®?
Hitri test za droge smo razvili z namenom, da zagotovimo natančnost in zanesljivost 
moderne diagnostike tudi na domu. Pri testu gre za metodo imunokromatografske 
analize, ki lahko v urinu dokaže prisotnost drog oz. njenih produktov razgradnje. Z 
raziskavo za oceno učinkovitosti je bila dokazana več kot 96 % občutljivost.

Ali je testiranje zapleteno?
Ne: vse kar potrebujete so čiste roke, ura, lonček in ravna površina.  
Natančen potek testa najdete na zadnji strani.

Droge – mamila s stranskimi učinki

Pomembno obvestilo:
Pozitivne in nejasne rezultate je potrebno potrditi z nadaljnjo analitično metodo.

Na kaj morate biti pozorni?

Podatki o delovanju:
Hitri test za droge lahko paralelno dokaže razrede substanc navedene v tabeli spodaj.  
Test je pri tem za zastopnika kalibriran z navedeno občutljivostjo (vrednost Cut-off): 

Test Kratica Kalibrator
Vrednost 
Cut-off
(ng/ml)

Dokazljivost v urinu od  
zadnjega zaužitja1

Amfetamin AMP D-amfetamin 1.000 1 do 3 dni

Benzodiazepin BZO Oksazepam 300 Občasno uživanje: do 3 dni  
Redno uživanje: do 6 tednov

Kokain COC Benzoilekgonin 300 Kokain je dokazljiv samo nekaj ur,  
produkt razgradnje 2 do 3 dni

Marihuana THC 11-nor-Δ9- 
THC-9 COOH 50 Občasno uživanje: 2 do 4 dni  

Trajno uživanje: 2 do 6 tednov
Metadon MET Metadon 300 2 do 3 dni
Opiati OPI Morfij 300 Do 8 ur

Hitri test za droge dodatno k substancam kalibratorjev dokazuje tudi druge sorodne derivate ali meta-
bolite.
1Prosimo upoštevajte, da gre za grobe orientacijske vrednosti. Pri dokazljivosti drog v urinu 
igrajo pomembno vlogo številni individualni dejavniki.

2Lažni pozitivni rezultat = napačno je prikazan pozitiven rezultat testa, čeprav je rezultat dejansko negativen. www.veroval.si
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Droge
Hitri test za samotestiranje
Test izvedete na spodnji način:

Napotki in omejitve
 • Hitri test ni medicinski pripomoček in ga zato ni dovoljeno uporabljati za diagnostične namene.
 • Test je pozitiven samo, če dejansko ni vidna nobena testna črta (T). 
 • Na test lahko vplivajo namerno uporabljene primesi. V primeru predvidenega ponarejanja je potrebno test ponoviti z novim urinskim vzorcem.
 • Test za samotestiranje ne razlikuje med prepovedanimi drogami in podobnimi zdravili na recept.
 • Čeprav lahko vpliv na test izključi široka paleta snovi, ni mogoče izključiti, da rezultata testa ne bi izkrivile druge substance ter tehnične napake in napake  
povezane s postopkom.

Za oceno rezultata najprej preverite, ali je v reakcijskem polju (C) vsakič vidna črta. Ni pomembno, ali je kontrolna črta poudarjena ali šibka. 
Vsak testni trak je potrebno ovrednotiti posamično.

 • V lonček zberite svež urin. Če je urin moten, 
počakajte da se urin zbistri.
 • Odstranite zaščitni pokrov in test za droge 
za najmanj 10 sekund do oznake potopite 
v urin. Prepričajte se, da je testna kaseta 
potopljena samo do spodnjega roba.
 • Pazite na to, da se ne boste dotaknili  
ocenjevalnega okenca in da nanj  
ne boste nanesli urina.

 • Rezultat odčitajte po pribl. 5 minutah, vendar ne po več kot 10 minutah.
 • Test za droge mora biti ocenjen pri dobrih svetlobnih razmerah,  
da lahko prepoznate tudi šibke barvne črte.

 • Pokrov ponovno namestite na testo  
kaseto in jo položite na ravno površino.  
Ne dotikajte se testne kasete in je ne  
premikajte. Počakajte, da se v reakcijskem 
polju prikažejo barvne črte.

Priprava
Testno kaseto v zaščitni foliji pred začetkom 
testa ogrejte na sobno temperaturo  
(15 °C – 27 °C). Test za droge vzemite  
iz zaščitne folije.

Kratica analitov

Reakcijsko okno s 
kontrolno črto (C)  
in testno črto (T) 

Področje potopitve

Oznaka največje  
globine potopitve 

Zaščitni pokrov

Pri pozitivnem rezultatu se v reakcijskih poljih  
ne prikažejo testne črte (T) in samo svetlo  
do temno rdeče kontrolne črte (C). 

Koncentracija teh specifičnih drog (ali njihovih  
derivatov) v vzorcu je nad mejno vrednostjo.  
Sklepanja o višini koncentracije in s tem  
o resnosti uživanja niso možna.

Če so v reakcijskem polju vidne samo testne  
črte (T), brez kontrolnih črt (C) ali v njem 
ni nobenih črt, je test neveljaven. 

Preverite, ali ste natančno izvedli vse točke  
v navodilih za uporabo. Izvedite nov test  
z novim urinskim vzorcem.

Pri negativnem rezultatu, torej urinskem vzorcu 
brez prisotnosti drog, se v reakcijskih poljih  
prikažejo svetlo do temno rdeče testne črte (T)  
in svetlo do temno rdeče kontrolne črte (C). 

Koncentracija teh specifičnih drog (ali njihovih  
derivatov) v vzorcu je pod mejno vrednostjo.

Pozitiven rezultat Neveljaven rezultatNegativen rezultat


