ММС СКРИНИНГОВ ТЕСТ ЗА НАЛИЧИЕ НА НАРКОТИК
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ползва се като вероятностен тест за определяне наличието на наркотици и прекурсори.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ:
Тестът има следната чувствителност: LDL (долна граница на откриване) прибл. < 0,3 mg, в
зависимост от чистотата на пробата.
СПЕЦИФИЧНОСТ:
Наличието на наркотик се проявява като промяна на цвета.
В допълнение различни лекарства могат да произведат подобни или различни цветове.
СЪХРАНЕНИЕ:
Как се съхраняват ампулите:
Срокът на годност е указан на опаковката. Ампулите трябва да бъдат предпазени от светлина.
Температура: -20оС до +57оС
БЕЗОПАСНОСТ:
Съхранявайте ампулите далеч от досега на деца.
В случай, че кристалите влезат в контакт с очите, кожата или дрехите трябва да промиете
засегнатата област с вода.
Забележка: Производителят/дистрибуторът не поема никаква отговорност ако тестовете са
ползвани неправилно.
ИЗХВЪРЛЯНЕ:
Ние препоръчваме след използването на ампулите, същите да бъдат изхвърлени в кошчето за
стъклени отпадъци или в съответствие с изисванията за изхвърляне на отпадъци на страната, в
която се ползват.
ОПАКОВКА:
10 тест ампули, 10 шпатули, 1 инструкция
ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ:
Фромвулеви ЕООД
София 1505
ул. „Марица“ № 10
тел. (02) 9433167; (02) 9461167
факс: (02) 9433518
e-mail: general@fromvoulevs.com
web: www.fromvoulevs.com
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Стъпка 1:

Стъпка 2:
Почукайте неотворената ампула
няколко пъти върху твърда
повърхност така, че гранулите,
които може да са полепнали по
вътрешната стена на ампулата
да паднат надолу.

Стъпка 3-а:

Хванете горната част на
ампулата между палеца и
показалеца и отчупете
върха с приспособлението
за отчупване

Стъпка 3-б:

1

За съмнителни материали в
течна форма (като GHB гама хидроксибутират) ние
препоръчваме да използвате
кръглия край на
приложената шпатула или
използвайте пипета и
внесете една капка в
ампулата.

Използвайте шпатула, за да
внесете съмнителния материал в
ампулата (1) или в капачката (2)

2
Стъпка 4:

Стъпка 5:
В ММС тестовете за
LSD/канабис/V&R и кетамин
пластмасовата капачка съдържа
зрънца катализатор, които
трябва да се разбъркат с кръглия
край на шпатулата, след като
въведете изпитвания материал

Поставете пластмасовата
капачка на горния край на
ампулата

Внимание: Ако топчето, което се намира в капачката се залепи към стената, използвайте шпатулата, за да
го отделите и разбъркайте.
Стъпка 6:

Стъпка 7:

Сравнете цвета на реагента –
гранулата с цвета, отпечатан
върху ампулата.

Тъй като ММС тестовете не
изискват киселинен неутрализатор
(тъй като това автоматично се
прави в ампулата) можете да
изхвърлите директно
използваните ампули директно в
кошчето за стъклени отпадъци.
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