One Step
Kokain Urin Test
Wondfo One Step Kokain Test er en hurtig test som brukes
til å påvise kokain og dets viktigste metabolitter i urinen
ved et spesifisert nivå. Kun til hjemmebruk.

1. Ta teststrimmelen ut av den forseglede posen.
2. Dypp strimmelen i urinen med pilen pekende mot urinen. Ta testen ut etter minst 10 sekunder og legg den flatt
på et rent, tørt, ikke-absorberende underlag (for eksempel
munningen av urin containeren).
3. Les resultatet etter 5 minutter. Ikke les resultatene når
det er gått mer enn 5 minutter.

Hva er deteksjonsnivået og den omtrentlige reaksjonstid?

VIKTIG: Ikke la urinen overstige MAX nivået (markert linje)
- testen vil ikke utføres korrekt.

Katalog No. W10-S

Identifikator

Deteksjonsnivå

Minimum
deteksjonstid

Maksimum
deteksjonstid

Kokain
(COC)

300ng/mL

1-4 timer

2-4 dager

FORHOLDSREGLER
1. Dette settet er kun til utvortes bruk. Må ikke svelges.
2. Kastes etter bruk. Testen kan ikke brukes mer enn én
gang.
3. Ikke bruk testsettet etter utløpsdato.
4. Ikke bruk settet hvis posen er skadet eller ikke er godt
forseglet.
5. Oppbevares utilgjengelig for barn.
6. Ikke avles resultatet etter 5 minutter

Markert linje

TOLKNING AV RESULTATER
Positiv (+)
En rosa strek er synlig i kontrollsonen, men det vises ingen
farge i testregionen. Dette positive resultat indikerer at
kokainkonsentrasjonen er lik med eller høyere enn deteksjonsgrensen (300 ng / ml).

INNHOLD I PAKKEN
1. Posen inneholder en test og et tørkemiddel. Tørkemiddelet er bare for tørking, og er ikke brukt i testens
prosedyrer.
2. Hefte med instruksjoner for bruk.

Negativ (-)
En rosa strek er synlig både i kontroll- og testområdet.
Dette negative resultat indikerer at kokainkonsentrasjonen
er 0 eller ligger under deteksjonsgrensen (300 ng / ml).

OPPBEVARING OG STABILITET
Oppbevares ved 4 º C ~ 30 º C i den forseglede posen
frem til utløpsdato.
Holdes unna direkte sollys, fuktighet og varme.
Må IKKE FRYSES.

Ugyldig
Hvis det ikke vises en strek i kontrollområdet, men det ses
en strek synlig i testområdet er testen ugyldig. En annen
test bør gjennomføres for å revurdere prøven. Hvis testen
fortsatt mislykkes, ta kontakt med forhandleren eller butikken der du kjøpte produktet og oppgi testens lot-nummer.

PRØVETAKING OG KLARGJØRING
NÅR TA EN URINPRØVE?
Du kan ta en urinprøve innenfor minimum deteksjonstid,
hvis det er mistanke om narkotikabruk. Tidspunktet for
urinprøven er viktig, fordi stoffet kan være klarert av
kroppen og påvist i urinen. Vennligst se avsnittet Hva er
deteksjonsnivået og den omtrentlige reaksjonstid?.

Merk: Linjens fargeintensitet eller bredde tilskrives ingen
betydning.

VIKTIG: Resultatet er kalt foreløpig av en grunn. Prøven
skal testes av et laboratorium for å avgjøre om et rusmisbruk faktisk er til stede.
Hva er en falsk positiv test?
Definisjonen av en falsk positiv test vil være et tilfelle, hvor
et stoff er identifisert feil ved Wondfo One Step Kokain
urintest. De vanligste årsakene til en falsk positiv test er
kryssreaksjoner. Visse matvarer, medisiner, slankemidler
og kosttilskudd kan gi et falskt positivt testresultat ved bruk
av dette produkt.
Hva er en falsk negativ test?
Definisjonen av en falsk negativ test er at det opprinnelige
stoffet er til stede, men ikke oppdaget av Wondfo One Step
Kokain urintest. Dersom prøven er fortynnet eller forfalsket
kan det resultere i et falskt negativt resultat.
BEGRENSNINGER AV PROSEDYRE
1. Testens ytelsesevne har ikke vært underbygd ved hjelp
av andre prøver.
2. Urinprøver blandet med urenheter (forfalskede prøver)
kan gi feilaktige resultater. Sterke oksidasjonsmidler som
blekemiddel (hypokloritt) kan påvirke stoffets analytter.
Dersom en prøve er mistenkt for å være forfalsket, skaff
så en ny.
3. Denne test fungerer som en kvalitativ screening analyse. Den er ikke designet for å avgjøre den kvantitative
konsentrasjon av narkotika eller graden av beruselse.
4.Det er mulig at tekniske eller prosedyremessige feil kan
oppstå, samt at andre forstyrrende stoffer i urinprøven kan
gi feilaktige resultater.
5. Et negativt resultat behøver ikke nødvendigvis indikere
rusfri urin. Negative resultater kan oppnås når stoffet er til
stede og ligger under testens sensitivitetsnivå.
6. Testen skiller ikke mellom rusmisbruk og visse legemidler.
7. Et positivt resultat kan fås fra visse matvarer eller kosttilskudd.

HVORDAN SAMLE EN URINPRØVE?
Ta urinprøven i en kopp.
TESTPROSEDYRE
Testen må foretas i romtemperatur (10 º C til 30 º C)

Et foreløpig positivt testresultat betyr ikke alltid at en
person tar ulovlige rusmidler, og et negativt testresultat
betyr ikke alltid at en person ikke tar ulovlige rusmidler. Det
er en rekke faktorer som påvirker påliteligheten av stoffet
som testes.

positiv

negativ

ugyldig

SPØRSMÅL OG SVAR
Kan en svak linje indikere et negativt resultat?
Ja, svake linjer indikerer negative resultater. Tilstedeværelsen av en test linje, uavhengig av hvor lys den er, indikerer
et negativt resultat.

Betyr en svak linje at det er rusmidler tilstede i urinen?
Tilstedeværelsen av en test-linje, uansett hvor svak,
indikerer et negativt resultat. Selv om det finnes rusmidler i
urinen kan det ligge under det spesifiserte minimumsnivå,
som gjør at man ikke kan vurdere testen som positiv og
derfor anses den som negativ.
Barnet mitt innrømmet bruk av narkotika for en uke
siden, men jeg fikk et negativt resultat. Hvorfor?
De fleste medikamenter er eliminert fra kroppen i løpet av
få dager med unntak av kronisk marijuanabruk. Dersom
barnet ditt innrømmet bruk av marijuana og ikke er kronisk
røyker (hverdags røyker), er stoffet sannsynligvis forsvunnet fra kroppen før testen ble tatt.
Kan jeg ta urin ut av toalettet for å teste med?
Nei. Urinen i toalettet har blitt fortynnet og kan ha vært
utsatt for rengjøringsmidler som kan påvirke testresultatene. Vi anbefaler ikke å bruke urin som samles på denne
måten.
Hva betyr foreløpig resultat?
Dette betyr at testen har reagert med noe i prøven og må
derfor sendes til laboratoriet for et mer nøyaktig svar.
HT SYMBOLER PÅ PAKKEN
Beskytt fra direkte sollys
30 C

Oppbevar mellom 4°C og 30°C

4C

Oppbevares tørt

2

Gjenbrukes ikke
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