
 

 

1. Информация за продукта 
 
Моля, прочетете тази листовка внимателно, тя съдържа важна информация относно 
правилното изпълнение на този тест. Важно е да се запознаете с инструкциите за 
употреба преди да ползвате този продукт. 
 

2. Предназначение на този тест 
Това е бърз тест, който открива следи от наркотици в урината 
 

3. Предупреждения и предпазни мерки 

• За еднократна употреба. 

• Съхранявайте теста на места с температура между 2 и 30 градуса по Целзий. Не 
замразявайте. 

• Не използвайте теста ако забележите, че опаковката му е с нарушена цялост. 

• Не използвайте теста след изтичане на срока на годност. 

• След като тестът бъде изваден от торбичката, тестът трябва да бъде 

• използвайте веднага. 

• Не докосвайте ямката за накапване за проби или реакционните полета / 
подложките. 

• Урината може да е инфекциозна. След използване, тестовете трябва да се 
изхвърлят и ръцете да бъдат внимателно измити. 
 

4. Процедура на тестване 
Ако теста е стоял в хладилник, трябва да се извади и да достигне температура 
15-30 градуса преди да се използва. 
1. Отворете найлоновата опаковка. Премахнете предпазната капачка на тест за 

потапяне (Multi-Dip Test). 
2. А) Тест за потапяне (Multi-Dip Test) - Потопете тест лентите в пробата урина 

за 15-30 секунди докато се достигне линията, обозначена като MAX. Течността не 
трябва да минава над линията обозначена с МАХ. 

    Б) Тест за накапване (Cassette test) - Добавете по 3 капки урина във всяка 
ямка за проба на тестовата касета. Уверете се, че урината няма контакт с други части на 
тестовото устройство. 

3. Поставете теста на чиста и равна повърхност. За Multi-Dip тестовете за 
потапяне сменете защитната капачка на тестовата касета. Започнете 
измерването на необходимото време. 

 4. Проверете резултатите след 5 минути. Не интерпретирайте резултати, които 
са стояли повече от 8 минути (само за EtG може до 10 минути) 
 

 



 

 

 
5. Интерпретация на резултатите 

 
ТЕСТ ЗА НАРКОТИЦИ 
 
Разчитането се прави на място с добра осветеност, за да може дори слабо 
отбелязаните линии да се виждат. Реакционното поле има тест линия (T) за тези 
наркотици, които се изследват, както и контролна линия (C) 
 
 

 Отрицателен - При проба от урина, в която няма наличие на наркотици 
или тяхното съдържание е твърде ниско, за да се отрази от теста, на реакционното 
поле ще се появи линия в Т-зоната за наркотиците, които се търсят, както и 
контролната линия (С) 
 

Положителен - При него не се появява линия в Т-зоната, а само контролна 
линия (С). В случаите на тестове, които откриват повече видове наркотици, може да 
има повече от една липсваща тест линия (Т) в тестовото устройство. 
 
 
 

Невалиден - Не се появява контролната линия (C). Благодарение на нея, 
бързите тестове имат интегриран контролен процес. Контролната линия потвърждава, 
че достатъчно количество проба е било използвано и че теста е изпълнен правилно. 
Ако не се появи линия в С-зоната, то тестът е невалиден и трябва да бъде изхвърлен. В 
такъв случай е желателно да се прегледат отново инструкциите и да се повтори 
процедурата с нов тест. Ако отново има такъв проблем, моля спрете ползването на 
теста и се свържете с доставчика ви. 
 

 
 
EtG TESTS (за проверка на алкохол) 
 



 

 

Цветната карта за интерпретация на резултатите е необходима само за 
проверка на EtG (ethyl glucuronide) – всички други тестове за наркотици могат да 
бъдат направени без нея. По тази причина цветните карти се съдържат само в 
тестове за EtG 
 

 
 
Отрицателен - Ще видите червена линия в T-зоната. Сравнете тази линия с примерните 
линии на придружаващата цветна карта. Ако интензитетът на цвета на картата на 
резултата е в съответствие с цвета на линиите на пробата за отрицателен резултат, то 
резултатът се счита за отрицателен. 
 
Положителен – В T-зоната няма ще липсва или ще има много слабо видима линия. 
Сравнете я с примерните линии на придружаващата цветна карта. Ако интензитетът на 
цвета на картата на резултата е в съответствие с цвета на линиите на пробата за 
положителен резултат, то резултатът се счита за положителен. 
 
Невалиден – Не се появява линия в С-зоната и резултата не трябва да се взима 
предвид. В този случай теста трябва да бъде повторен с ново тестово устройство. Ако 
отново има такъв проблем, моля спрете ползването на теста и се свържете с 
доставчика ви. 
 

6. Забележка 
Интензитета на цвета на линията на С- и Т-зоната на тестовата мембрана може 
да варира между различните параметри. Само при липса на тестова линия (Т) 
теста се води за положителен. 
 
Изключение при EtG test 
 
Интерпретацията на резултата се извършва с помощта на приложената цветна 
карта. За разчитане на резултатите сравнете цвета на линията в Т-зоната с тези 
на цветната карта. 

 


