
 

gevoeligheid
Amfetamine (AMP)  50 ng/ml

Benzodiazepinen (BZD) 20 ng/ml

Cocaine (COC)   20 ng/ml

Metamfetamine (MET) 50 ng/ml

Metadon (MTD)  30 ng/ml

Opiaten (OPI)   40 ng/ml
Fencyclidine (PCP)  10 ng/ml

Marihuana (THC)  12 ng/ml
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Multi Speeksel Drug Test
Geïntegreerde test op meerdere drugs

Nieuwste Technologie
Geïntegreerde speeksel afname
Unieke één staps uitvoering
Resultaat binnen enkele minuten
Eenvoudig en zeer hygiënisch
Niet belastende speekseltest
Ideaal voor snelle controle
Verkrijgbaar in Multi 3 en 5 formaat
Nieuw: ook als 1 (THC), 6 en 8 test

www.testjezelf.nu
Hekkehorst 3
7207 BS Zutphen

0575-574166
info@testjezelf.nu  
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Speekseltesten op drugs hebben bepaalde voordelen 
in vergelijking met andere gangbare test methoden
zoals in urine of bloed. Speeksel is direct beschikbaar, 
en de kans op fraude is gering. Met speeksel drugstesten 
kan drugsgebruik vrijwel direct na gebruik worden aangetoond,
voordat drugs worden omgezet en aantoonbaar zijn in urine.

SalivaConfirm® is ontwikkeld om al bij lage concentraties 
drugs in speeksel aan te kunnen tonen.
Deze speekseltest toont drugs soorten of
metabolieten (afbraakproducten) van populaire drugs aan.

® geeft zeer veel mogelijkheden:
speeksel is direct beschikbaar en minder fraude gevoelig.
De test toont direct het gebruik aan van:
Cannabis (THC), Opiaten (OPI),Cocaine (COC) en 
Amfetamine (AMP) zelfs voordat deze zijn gemetaboliseerd.

geen toilet faciliteit nodig
geen probleem met urine afstaan
lost probleem met vrouw of man
specifieke supervisie op
niet belastend
verkleint de kans op fraude
in vergelijking met urine test
Eenvoudige een-staps oplossing
met direct afleesbaar resultaat
mogelijkheid om meerdere te testen
personen te monitoren
toont relevante soorten drugs en
metabolieten aan
toont zeer recent gebruik aan

VOORDELEN SALIVACONFIRM Traditioneel
(urine/bloed)

de houdbaarheidsdatum (Exp) mag niet zijn overschreden

1. verwijder de test uit de folie. 
ID plaatsen kan op de achterkant
verwijder de dop van de test
 
2. Plaats opnamegedeelte in de mond 
met test iets naar beneden gericht. 
Houd de rand van het plastic gedeelte 
maximaal 1 cm tussen de lippen
en niet in de buurt van resultaatvenster.
Niet kauwen of bijten op de test.
 
3. Houd de test 1-3 minuten in de mond 
of net zolang tot speeksel wordt
opgenomen (te herkennen aan de roze
verkleuring). Neem de test uit de mond.

4. Plaats de dop terug. Leg de test op
een vlakke ondergrond en start de timer
zodra de (C)ontrolelijn verschijnt.

5. Lees het resultaat af tussen 5-7
minuten nadat de C lijn werd getoond.
NIET meer aflezen na 7 minuten.

verschijnen naast
de te testen

drugs

lijnen verschijnen
naast de te testen

positief op
COC

Controle Lijn

Niet meer dan
1 cm plastic tussen

de lippen nemen

opnamegedeelte

dopresultaat
venster

resultaat venster

5-7 min

geen C lijn
verschijnt
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SalivaConfirm

Eenvoudige instructie voor gebruik
Afname van het speeksel en uitvoeren van de test

Negatief Positief Ongeldig
Gekleurde lijnen Geen gekleurde

drugs

Meer info: www.drugs-check.nl

www.drugs-check.nl




