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Podtytuł 

Miejsce, data, imię i nazwisko 



Dräger DrugTest® 5000 

W skrócie 
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DrugTest 5000 
Szybka i niezawodna detekcja narkotyków 

Pracownicy pod wpływem narkotyków stwarzają 

zagrożenie nie tylko dla własnego zdrowia, lecz 

zwiększają także ryzyko wypadków z udziałem 

innych osób lub maszyn. Regularne badania 

umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa miejsca 

pracy i pomagają zredukować ryzyko nadużywania 

substancji odurzających.  

Niezawodny, szybki i łatwy w użyciu DrugTest 5000 

jest mobilnym urządzeniem do badań próbek 

płynów jamy ustnej w celu szybkiej i kwalitatywnej 

detekcji najczęściej zażywanych narkotyków. 

DrugTest 5000 umożliwia przeprowadzenie 

szybkich kontroli odurzenia. Systemem analizy 

narkotyków jest zestaw kasety testowej oraz 

analizator.  
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Dräger DrugTest® 5000 

Cechy i zalety 
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3-przyciskowe 

sterowanie gwarantuje 

przyjazną dla 

użytkownika i prostą 

obsługę 

Zestawy testowe posiadają 

ergonomiczną budowę i są 

gotowe do 

natychmiastowego i 

higienicznego użycia 

Analizator może zapisać 

w pamięci 500 

indywidualnych 

pomiarów 

Podświetlany i kolorowy 

wyświetlacz ułatwia 

użycie menu i 

wyświetla czytelne 

wyniki – nawet w 

warunkach słabego 

oświetlenia 

Urządzenie można z 

łatwością podłączyć 

do PC lub drukarki w 

celu zarządzania 

danymi 
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Powtarzalność wyników 

dzięki zastosowaniu 

kontroli czasowej i 

temperaturowej 



Próbkowanie  

i analiza w jedynym 

systemie, gotowość 

do 

natychmiastowego 

użycia 

Higieniczny  

i bezbolesny: 

bez konieczność 

pobierania próbek 

krwi 

Dräger DrugTest® 5000 

Dalsze informacje 
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Szybka detekcja wielu różnych substancji 

DrugTest 5000 składa się z zestawów kaset testowych i 

analizatora. System analizy narkotyków zapewnia szybką i 

precyzyjną metodę badania próbek płynów jamy ustnej pod 

kątem narkotyków, takich jak amfetamina i jej pochodne, 

opiaty, kokaina, benzodiazepiny, kanabinoidy, ketamina czy 

metadon. System posiada ekstremalnie niską granicę detekcji 

THC, tj. głównego aktywnego składnika marihuany. 

System zapewnia wszystko, co niezbędne do szybkiej i 

niezawodnej analizy na miejscu. 

Łatwe i higieniczne badanie 

Obsługa zestawów testowych DrugTest 5000 jest łatwa, 

zarówno lewą, jak i prawą ręką, w rękawicach lub bez. 

Zestawy eliminują możliwość mylnych interpretacji obecności 

narkotyków dzięki czytelnym wskazaniom wyników na 

wyświetlaczu. Użycie tego bezinwazyjnego testera jest także 

higieniczne - budowa zapobiega kontaktowi z próbką i 

komponentami. System cieszy się wysokim poziomem 

akceptacji wśród użytkowników i osób badanych. 

Aby zminimalizować ryzyko błędu, test przeprowadzany jest w 

kilku łatwych i higienicznych krokach. 
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Drugtest 5000 

Click here to watch the whole video Click here for further information 

http://www.youtube.com/watch?v=SJ4tm6PCwF0
http://www.youtube.com/watch?v=QI2OYO2lFvk
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Dräger DrugTest® 5000 

Modele i wyposażenie 
M

o
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DrugTest 5000 
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System próbkujący, zestaw 

kasety testowej i analizator 
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Zestaw kasety 

testowej 

Drukarka przenośna Kompaktowa 

klawiatura 

Torba 

 

Sztywna walizka 



lat doświadczeń 

w dziedzinie pomiarów alkoholu w 

wydechu 60 lat doświadczeń 

z technologią DrugTest 5000 10 

to ilość THC, którą wykryć może DrugTest 5000 w 1 ml próbki 

śliny 0,000 000 005 g 

Dräger DrugTest® 5000 

Dlaczego warto wybrać produkty Dräger? 
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01 
» Klienci czerpią korzyści z szerokiego zakresu produktów i doświadczenia w zakresie 

szkoleń 

» Produkty są łatwe w użyciu i możliwe jest ich przystosowanie do różnych warunków 

roboczych 

02 

03 

» Dräger jest światowym liderem badań alkoholu w wydechu i badań przesiewowych 

próbek płynów jamy ustnej pod kątem narkotyków - sprzęt Dräger używany jest przez 

tysiące instytucji i organizacji na całym świecie 

» Gwarantuje najnowsze technologie zapewniające niezawodne wyniki 

» Portfolio produktów do detekcji alkoholu i narkotyków obejmuje wszystko od alkomatów 

dowodowych najwyższej jakości do łatwych w użyciu alkoholowych blokad zapłonu i 

narkotesterów. Dräger jest w pełni oddany idei poprawy bezpieczeństwa. 
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Doskonała wiedza 

i doświadczenie 

Najwyższa jakość 

techniczna 

Wyczerpujący 

know-how 



Slajdy dodatkowe 
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Dräger DrugTest® 5000 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna i szybka detekcja 

substancji odurzających 

Konsumpcja narkotyków może posiadać 

daleko idące i długotrwałe skutki. Obsługa 

sprzętu przez pracownika pod wpływem 

narkotyków grozi spadkiem produktywności  

i wypadkami. Regularne badania prowadzą 

do zwiększenia bezpieczeństwa miejsca 

pracy i pomagają zredukować ryzyko 

nadużywana substancji odurzających. 

Miejsca pracy 1 

Rozwiązanie: DrugTest 5000 

Ochrona porządku publicznego 2 

Wymiar sprawiedliwości 3 

10 | 17 



Dräger DrugTest® 5000 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna i szybka detekcja 

substancji odurzających 

Funkcjonariusze policji napotykają szereg 

sytuacji, gdzie obecne są narkotyki. 

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków jest jedną z najczęstszych 

przyczyn wypadków. Skuteczne kontrole 

zapewniają niezawodny środek usuwania z 

dróg narkomanów. Przeprowadzane na 

miejscu testy umożliwiają także analizę 

podejrzanych substancji. 

Ochrona porządku publicznego 2 

Rozwiązanie: DrugTest 5000 

Wymiar sprawiedliwości 3 
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( 

Miejsca pracy 1 



Dräger DrugTest® 5000 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna i szybka detekcja 

substancji odurzających 

Nielegalne i dostępne legalnie środki odurzające 

mogą posiadać nieprzewidywalny wpływ na osobę 

nadużywającą. Konieczne są tym samym 

specjalne środki ostrożności, np. w ośrodkach 

odwykowych lub zakładach karnych. Podczas 

pracy kurator poza dbałością o bezpieczeństwo 

własne i innych, pamiętać musi o misji rehabilitacji. 

Urządzenia pomiarowe mogą wspomóc 

monitorowanie i zapobiegać narkomanii. 

Rozwiązanie: DrugTest 5000 

Ochrona porządku publicznego 2 
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Miejsca pracy 1 

Wymiar sprawiedliwości 3 



Dräger DrugTest® 5000 

Portfolio rozszerzone 
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Portfolio rozszerzone 
Detekcja narkotyków 

DrugTest 5000 użyć można w 

połączeniu z urządzeniem do poboru 

próbek jamy ustnej Dräger SCK 5000  

w celu zapewnienia drugiej próbki, jak 

również składowania i transportu do 

celów analizy laboratoryjnej.  

W połączeniu z Dräger SSK 5000 

możliwe jest także szybkie i niezawodne 

badanie powierzchni skażonych 

kontaktem z narkotykami lub substancji 

podejrzanych. 

Wyniki pomiarowe naszego 

sprzętu do detekcji narkotyków 

są niezawodne i precyzyjne. 

Oferowany system pozwala 

czerpać korzyści z wyników 

naszych długoletnich 

doświadczeń.  

SCK 5000  

Zestaw 

potwierdzający dla 

późniejszej drugiej 

próbki 

DrugTest 5000  

System badań 

przesiewowych próbek 

płynów jamy ustnej do 

pobierania, analizy i 

zarządzania próbkami 

SSK 5000 

Do przesiewowych 

badań powierzchni 

DCH 

Głowica zbierająca dla 

pobieranej jednocześnie 

drugiej próbki 

Zestawy kaset 

testowych 

Umożliwiające 

detekcję do 8 

narkotyków; 

dostępne także 

zestawy 

szkoleniowe 



Dräger DrugTest® 5000 

Dane techniczne 
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Niezawodna detekcja 

narkotyków na  

miejscu badania  

zwiększa wydajność 

Szeroki zakres 

temperaturowy  

to użycie w różnych  

warunkach 

Szeroki zakres 

temperaturowy 

Zakres temperaturowy użycia  

od 4°C do 40°C 

Krótki czas pomiarów Zwykle < 9 minut (5 do 9 minut, w zależności od 

czułości THC) 

Osiem klas narkotyków Jednoczesna detekcja do ośmiu klas substancji 

odurzających. 

Niski poziom cut-off dla 

THC 

Ekstremalnie niska granica detekcji  

dla THC (5 ng/ml) 

Niska waga analizatora Analizator waży poniżej 4,5 kg 

Wyświetlacz z czytelną 

strukturą menu 

Wyświetlane na ekranie instrukcje prowadzą 

użytkownika przez test. Wynik wyświetlany jest na 

podświetlanym i kolorowym wyświetlaczu. 

Pojemność do 500 

rekordów 

Przechowywanie 500 wyników pomiarowych z 

łatwym zarządzaniem – wydruk lub transfer 

danych do PC przez USB. 

Zasilanie Użycie z zasilaniem sieciowym lub adapterem 

samochodowym (załączonym); niezależne i 

elastyczne użycie przenośne lub stacjonarne ze 

zintegrowanym akumulatorem. 

Niska granica THC 

umożliwia detekcję 

najmniejszych ilości  of 

marihuany 
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Bezpie- 

czeństwo 

Ekono- 

miczność 

Produk- 

tywność 

Transfer danych w celu 

łatwego zarządzania  

i dokumentacji € 



Dräger DrugTest® 5000 

Normy i dopuszczenia 
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DrugTest 5000 jest zgodny z 

dyrektywą w sprawie wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro  

obowiązującą na terenie Unii 

Europejskiej i innych państwach, które 

zawarły porozumienia z Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. DrugTest 

5000 używany jest wyłącznie jako  

urządzenie przesiewowe. 

Na wszystkich innych rynkach ochrony 

porządku publicznego, wymiaru 

sprawiedliwości, bądź rehabilitacji poza 

Unią Europejską, DrugTest 5000 

wykorzystać można w ramach 

“zastosowania śledczego”. 

 66 
krajów użycia systemu  

DrugTest 5000 

8 
wykrywanych jednocześnie klas 

substancji odurzających 

dyrektywa  
98/79/WE 

Norma  
australijska 

zastosowanie  
śledcze 
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DrugTest 5000 jest zgodny z normą 

australijską AS 4760:2006 dla badań 

w miejscu pracy. 

DrugTest 5000 jest zalecany przez 

DHPol (Niemiecką Akademię Policyjną) 

jako najbardziej skuteczne urządzenie 

dostępne na rynku i został przetestowany 

podczas niezależnych badań 

klinicznych (np. NIDA, DRUID, etc.).  

DrugTest 5000 jest zgodny z 

dyrektywą 98/79/WE i wymaganiami 

ISO 13485. 

Zastosowanie 
śledcze 



Dräger DrugTest® 5000 

Obecność na rynku 

Wymiar 

sprawiedli-

wości 

Ochrona 

porządku 

publicznego 

Przemysł 

naftowy  

i gazowniczy 

Górnictwo 

Ośrodki 

rehabilitacyjne 
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Produkcja i 

przetwórstwo 



Dziękujemy! 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Dane kontaktowe 


