
Detekčná trubička na testovanie alkoholu

0,0 ‰ – 0,2 ‰ – 0,5 ‰ – 0,8 ‰ (promile)
0,00 % – 0,02 % – 0,05 % – 0,08 % (percent) 

Pokyny na použitie

Detekčné trubičky sú určené na meranie koncentrácie alkoholu v dychu. Detekčné trubičky na 
testovanie alkoholu detekujú koncentráciu  alkoholu v krvi od 0,2 ‰ *, čo zodpovedá koncentrácii 
alkoholu v dychu 0,1 mg / l. Hladina alkoholu sa zvyšuje približne až za hodinu od poslednej 
konzumácie alkoholu. Dokonca menej ako 0,2 ‰ * alkoholu vo vašej krvi narušuje vašu schopnosť 
viesť motorové vozidlo a  môže spôsobiť bezprostredné ohrozenie vašeho zdravia a života, prípadne
zdravia a života niekoho iného. Zistená koncentrácia alkoholu sa nesmie v žiadnom konaní 
používať ako dôkaz, obzvlášť ako dôkaz potvrdzujúci, že testovaný je / nie je v stave intoxikácie / 
pod vplyvom alkoholu. Za interpretáciu výsledku testu je výlučne zodpovedná osoba používajúca 
na testovanie detekčnú trubičku na testovanie alkoholu. Výsledok testu nesmie byť použitý pri  
vyšetrovaní úradnými osobami/polícou, alebo na ich  žiadosť. Výrobca nezodpovedá za použitie 
tohoto produktu, pokiaľ nie je v súlade  s týmto návodom na použitie. 

Komponenty

Detekčné trubičky na testovanie alkoholu sa skladajú zo sklenenej trubice, z látky ku kvantifikácii =
reagent, adsorpčných granúl, filtrov, hliníkovej fólie a dvoch ochranných krytiek. Jednotlivé časti 
detekčnej trubičky na testovanie alkoholu môžu ohroziť život alebo zdravie. Pri nesprávom použití 
sa môže sklenená trubička poškodiť a spôsobiť porezanie. Iné časti môžu byť prehltnuté. Použitú 
detekčnú trubičku na testovanie alkoholu vyhoďte do komunálneho odpadu. Podľa  smernice 
Európskej únie nepredstavuje použitá detekčná trubička na testovanie alkoholu žiadne 
nebezpečenstvo pre životné prostredie. Nenechávajte použitú detekčnú trubičku na testovanie 
alkoholu na mieste,  odkiaľ ju môže odniesť neoprávnená osoba. 

Návod :

Od konzumácie  posledného alkoholu počkajte 20 minút.

1. Pevne stlačte oba konce trubičky tak, aby došlo k roztrhnutiu bezpečnostného obalu / fólie.
2. Zhlboka sa nadýchnite a vyfukujte vzduch do sklenenej trubičky  (dvakrát, asi 10 sekúnd).
3. Počkajte nejmenej dve minúty. Ak sa zmení farba v strednej časti trubičky znamená to, že
    ste pod vplyvom alkoholu. Výsledok odčítajte do 5 minút.

Keď na detekčnej trubičke na testovanie alkoholu odčítate výsledek podobný značke 0,2 ‰ * na 
obale, znamená to, že koncentrácia alkoholu v krvi by mala byť najmenej 0,2 ‰ *,  alebo viac.

* platí tiež  pre dychové alkoholtestry, ktoré indikujú inú dychovú koncentráciu alkoholu (viď
   informácie na obale) 
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Bezpečnostné opatrenia

- Detekčné trubičky na testovanie alkoholu môžu byť použité iba raz.
- Je zakázané odstraňovať granulát ku kvantifikácii z detekčnej trubičky.
- Vyhnite sa priamemu kontaktu očí a pokožky s granulátom ku kvantifikácii.
- V prípade kontaktu granulátu s očami vypláchnite oči veľkým množstvom vody pri otvorených
   očných viečkach. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúča sa tiež konzultovať
   s oftalmológom ( očným špecialistom). 
- V prípade kontaktu granulátu s pokožkou opláchnite postihnutú oblasť  veľkým množstvom vody.
   V prípade akýchkoľvek  kožných reakcií (začervenanie, vyrážka, alergická reakcia alebo rana), 
   okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúča  sa tiež konzultovať s dermatológom.
- Nevdychujte alebo neprehĺtajte granulát ku kvantifikácii. V prípade požitia granulátu vypite veľké
   množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade vdýchnutia granulátu vyjdite na čerstvý vzduch. Ak  je to potrebné, vyhľadajte
   lekársku pomoc. Obsahuje kyselinu sírovú a kyselinu fosforečnú. 
- Detekčné trubičky nevyhadzujte do otvoreného ohňa. 
- Chráňte pred slnečným žiarením a vysokou teplotou ( nad 30o C). 
- Neuchovávajte pod teplotou -15o C a nad + 30o C.
- Skladujte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosah detí.

Výrobca
ulti med Products (Deutschland) 
GmbH Reeshoop 1 • 
22926 Ahrensburg • Germany
Telefon: +49-4102 – 80090
Fax: +49-4102 – 50082
e-mail: info@ultimed.de
www.ultimed.org

Distribútor v EU
ulti med Products 
(Belgium)  BVBA
Honzebroekstraat 137
8800 Roeselare
Phone : +32 +51 200 425
Fax :+32 +51 200 449
e-mail : belgium@ulti  med.org

Distribútor pre ČR
JK Trading s.r.o.
Křivatcová 421/5
155 21   Praha
tel.:   +420 257 220 760
fax :  +420 257 220 771
e-mail : praha@jktrading.cz

Distribútor pre SK
JK Trading s.r.o.
Mečíkova 30
841 07  Bratislava
tel.:  +421 264 774 620
fax : +421 264 774 593
e-mail : jk-trading@jk-trading.sk

Rev.18072017VP/A

 Slovenský preklad 09/2017/VE   

mailto:belgium@ulti
mailto:info@ultimed.de

