Alcohol Ademtest
Blaastest voor de detectie van alcohol in adem
•

INLEIDING
U hebt besloten om een test doen waarmee u een indicatie verkrijgt van
de alcohol in de adem van een testpersoon.
Met deze Alcohol Ademtest heeft u een kwalitatief hoogwaardig product
in handen.
Lees voor aanvang van de test deze handleiding zorgvuldig door zodat u
betrouwbare testresultaten verkrijgt en deze op een juiste manier
interpreteert.
De handleiding bevat namelijk belangrijke aanwijzingen die, voor een
juiste uitvoering van de test, absoluut gevolgd dienen te worden.

•
•
•
•

het product bevat geen chemische substanties of reagentia
volgens de Europese norm 67/158/EC
de vulling in de tube bevat geen giftige substanties
incorrect gebruik (inhaleren) levert geen gevaar op voor de
gezondheid, enkel irritatie
na gebruik test in de plastic zak doen en weggooien met het
normale huishoudelijke afval
fabrikant en distributeur kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor het onjuist gebruik of afvoeren van de test en de
componenten

SAMENVATTING
De Alcohol ademtest geeft u een kwalitatieve indicatie of de adem van
de testpersoon alcohol bevat of niet.
De test detecteert ethanol tot een promillage van 0.5‰ door een
kleurverandering in de testtube. De roze kleur intensiteit neemt toe
afhankelijk van de alcohol concentratie. De kleur varieert van wit
(negatief resultaat) via licht roze tot aan donker paars bij een erg hoog
alcoholpromillage.
ACHTERGRONDEN
Ethanol in alcoholische dranken wordt geproduceerd door fermentatie:
bepaalde gisten zetten suiker (wijn), gerst (bier) om. De fermentatie stopt
bij bepaalde alcohol concentraties aangezien ethanol concentraties giftig
zijn voor de gisten. Door distillatie kunnen hogere concentraties worden
bereikt in sterke(re) drank. Alcohol kan ook worden aangetroffen in
medicatie en diverse chocolade bonbons.

INHOUD VAN DE VERPAKKING
•
•

enkel verpakte tube, plastic zak en mondstuk
deze bijsluiter

UITVOERING VAN DE TEST
1. Wacht 15 minuten voordat u de test gebruikt als u in die periode:
fruitsap heeft gedronken, alcohol bevattende consumpties heeft
gehad, gerookt heeft, uw tanden heeft gepoetst of mondspray heeft
gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de test een temperatuur heeft van minimaal +10°C.
3. Open de verpakking en verwijder de tube, de zak en het mondstukje.
zak

mondstuk

Redenen van acute alcohol vergiftiging treden vrijwel altijd op door het
teveel drinken van alcoholische dranken of het inhaleren van alcohol
dampen op een werkplek.
De inname van veel alcohol door drank is een wijdverspreid sociaal
probleem. Te hoge consumptie kan leiden tot verkeersongelukken en
ongelukken op werkplekken. Gezondheidsproblemen kunnen optreden
naast problemen in de relationele sfeer. Het controleren van mensen
met een alcohol probleem is een beproefde methode. Deze mensen
kunnen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. De Alcohol
Ademtest kan op werkplekken gebruikt worden om:
•
•
•
•

de veiligheid te garanderen
de kwaliteit van werk te garanderen
de werksfeer te bewaken
de afwezigheid door alcohol misbruik te verminderen.

dop

kleurenschaal

vulling

test tube

dop

4. Verwijder beide doppen van de test

BEWAARTEMPERATUUR
De test dient in gesloten verpakking te worden bewaard bij
kamertemperatuur tussen de +5°C to +30°C. Alleen da n kan de op de
verpakking vermelde vervaldatum worden gegarandeerd. Voorkom
heftige temperatuurschommelingen en vermijdt het directe contact
tussen de testkit en benzine of organische oplosmiddelen.

5. Verwijder het mondstuk van de zak, vouw de zak uit en stop de tube
in de opening van de zak in de richting van de pijl.
6. Plaats het mondstuk.

AANDACHTSPUNTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voor forensisch gebruik
voor eenmalig gebruik
niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd
niet gebruiken na vervaldatum
test pas verwijderen uit verpakking direct voor gebruik
tijdens gebruik zal de tube vrij warm kunnen worden
voor gebruik test op minimaal +10°C laten komen
buiten bereik van kinderen bewaren
vermijd direct contact met de kristallen in de test zelf, bij
direct contact kunnen deze een huiduitslag veroorzaken of
de kleding beschadigen
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7. Blaas 20 tot 40 seconden in de tube (meerdere keren adem halen is
toegestaan) tot de zak is gevuld. De tube kan vrij warm worden.
INTERPRETATIE VAN HET RESULTAAT
Het resultaat is afleesbaar na 60 seconden als kleurverandering in de
vulling van de test. Niet aflezen na meer dan 2 minuten.

Negatief: ≤ 0.2 ‰
(kleur vulling: wit)

Positief > 0.2 ‰
(kleur vulling licht
roze tot donker paars)
0.5 ‰ : kleur intensiteit vulling = kleur intensiteit van de kleurenschaal
Afhankelijk van de hoeveelheid alcohol in de adem zal de kleur van de
vulling variëren licht roze tot donker paars.
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