
Detekční trubička na testování alkoholu

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

Pokyny k použití

Detekční trubičky jsou určeny k měření koncentrace alkoholu v dechu. Detekční trubičky na 
testování alkoholu detekují koncentraci alkoholu v krvi od 0,2 ‰ *, to odpovídá koncentraci 
alkoholu v dechu 0,1 mg / l. Hladina alkoholu se zvyšuje přibližně až za hodinu od poslední 
konzumace alkoholu. Dokonce méně než 0,2 ‰ * alkoholu ve vaší krvi narušuje vaši schopnost 
řídit, může způsobit bezprostřední ohrožení vašeho zdraví a života, případně zdraví a života někoho 
jiného. Zjištěná koncentrace alkoholu se nesmí v žádném řízení používat jako důkaz, zvláště jako 
důkaz potvrzující, že testovaný je / není ve stavu intoxikace / pod vlivem alkoholu. Za interpretaci 
výsledku testu je výlučně odpovědná osoba používající k testování detekční trubičku na testování 
alkoholu. Výsledek testu nesmí být použit k vyšetřování důstojníky nebo na jejich žádost. Výrobce 
neodpovídá za použití tohoto produktu, které není v souladu s tímto návodem k použití. 

Komponenty

Detekční trubičky na testování alkoholu se skládají ze skleněné trubice, z látky ke kvantifikaci = 
reagent, adsorpčních granulí, filtrů, hliníkové fólie a dvou ochranných krytek. Jednotlivé součásti 
detekční trubičky na testování alkoholu mohou ohrozit život nebo zdraví. Při nesprávém použití se 
může skleněná trubička poškodit a způsobit pořezání. Jiné části mohou být spolknuty. Použitou 
detekční trubičku na testování alkoholu vyhoďte do komunálního odpadu. Podle směrnice Evropské
unie nepředstavuje použitá detekční trubička na testování alkoholu žádné nebezpečí pro životní 
prostředí. Nenechávejte použitou detekční trubičku na testování alkoholu na místě, kde ji může 
odnést neoprávněná osoba. 

Návod :

Vyčkejte 20minut po konzumaci posledního alkoholu.

1. Zatlačte oba konce trubičky silným stiskem, aby došlo k roztržení bezpečnostního obalu / fólie.
2. Zhluboka se nadechněte a vyfukujte vzduch do skleněné trubičky  (dvakrát, asi 10 sekund).
3. Vyčkejte nejméně dvě minuty. Pokud se změní barva ve střední části trubičky, znamená to, že
    jste pod vlivem alkoholu. Výsledek odečtěte do 5 minut.

Když na detekční trubičce na testování alkoholu odečtete výsledek podobný značce 0,2 ‰ * na 
obalu, znamená to, že koncentrace alkoholu v krvi by měla být nejméně 0,2 ‰ * nebo více.

* platí také pro dechové alkoholtestry, které indikují jinou dechovou koncentraci alkoholu (viz
   informace na obalu) 
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Bezpečnostná opatření

- Detekční trubičky na testování alkoholu mohou být použity pouze jednou.
- Je zakázáno odstraňovat granulát ke kvantifikaci z detekční trubičky na testování alkoholu.
- Vyhněte se přímému kontaktu očí a pokožky s granulátem ke kvantifikaci.
- V případě kontaktu granulátu s očima vypláchněte oči velkým množstvím vody, zatímco oční
   víčka zůstávají otevřená. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Doporučuje se také konzultovat
   s oftalmologem ( očním specialistou). 
- V případě kontaktu granulátu s pokožkou opláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody.
   V případě jakýchkoliv kožních reakcí (zarudnutí, vyrážka, alergická reakce nebo rána) okamžitě 
   vyhledejte lékařskou pomoc. Doporučuje se také konzultovat s dermatologem.
- Nevdechujte nebo nepolykejte granulát ke kvantifikaci. V případě požití granulátu, vypijte velké
   množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě vdechnutí granulátu vyjděte na čerstvý vzduch. Jestli je to potřebné, vyhledejte
   lékařskou pomoc. Obsahuje kyselinu sírovou a kyselinu fosforečnou. 
- Detekční trubičky nevyhazujte do otevřeného ohně. 
- Chraňte před slunečním zářením a vysokou teplotou ( nad 30o C). 
- Neuchovávejte pod teplotou -15o C a nad + 30o C.
- Skladujte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.
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