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Aflæsning af Test Resultat 
 

Ugyldigt Resultat 
 

Ingen streg i KONTROL(C) 
området: testen er ugyldig, også 
selvom der er streger i testområdet. 
Gentag med en ny test. 
 
 
 
 
Eksempel: 
 

THC: Ugyldig 
COC: Ugyldig 

Negativt Resultat (ingen stoffer) 
For hvert stof, skal to farvede streger 
kunne ses: 

• En i KONTROL(C) område  

• En i det specifikke TESTområde 
Farven på stregerne kan variere i 
styrke. Hvis en streg kan ses med det 
blotte øje (skimtes), er resultatet 
negativt. Uanset hvor utydelig den er. 
Eksempel: 
 
 
 

THC: Negativ 
COC: Negativ 

Positivt Resultat 
En farvet streg i KONTROL(C) 
området skal komme til syne.  Når 
der ikke er nogen farvet streg i det 
specifikke TESTområde, så er 
testen positiv for det pågældende 
stof. 
 
 
 

Eksempel: 
 
 

THC: Negativ 
COC: Positiv 

Ordforklaring: 
THC: Hash, METH: Methamfetamin, AMP: Amfetamin, COC: Kokain, OPI: Opiater, BZO: Benzodiazepiner,  

 

1. Fjern First Sign testen fra den 
forseglede pose, ved at rive i 
hjørnet. 

2. Fjern plasten fra opsamlings-
svampen. 
 

 

3. Bed testpersonen om at placere 
opsamlingssvampen i munden. 

4. Saml så meget spyt som muligt 
ved at køre svampen mod tungen 
og kinderne. Gør dette i minimum 
3-5 minutter.  

 
                 

5. Før opsamlingspuden ind i 
opsamlingsglasset. 

6. Opsamlingspuden skal skrues 
på plads, så puden bliver 
presset mod bunden af glasset. 
Obs. Kan den ikke let, skrues i 
bund, er der ikke samlet nok 
spyt. Gentag pkt. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tag nu tid. Fjern labelen hvor der står ”peel the 
label”. Resultatet fremkommer efter 10 minutter, og 
kan aflæses op til 15 minutter efter prøven er taget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

8. Test for stoffer: Resultatet kan aflæses efter de 
10 minutter. evt. før hvis samtlige streger i 
aflæsningsvinduet er fremkommet. Aflæs 
resultatet som vist i instruktionen nedenfor.  
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Tilsigtet brug 

Testdig Oral Fluid screeningstest til at analysere for stoffer i spyt ved nedenstående grænseværdier. Anvendes til in vitro brug. Kromatografisk 

immunanalyse med tværgående flow for kvalitativ sporing af nedenstående stoffer og dets metabolitter. 

 

THC ∆9-THC (25ng/ml): Hash, COC (20ng/ml): Kokain, AMP(50ng/ml): Amfetamin, OPI(40ng/ml): Opiater,  

METH.AMP(50ng/ml): Metamfetamin(inkl. MDMA), BZO(50ng/ml): Benzodiazepiner, 

 

 

Denne test giver kun et foreløbigt testresultat. Brug en anden mere specifik kvantitativ analytisk metode til at få bekræftet resultatet. 

Gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS) er den foretrukne metode til at få bekræftet et resultat. Anvend klinisk og professionel 

vurdering til ethvert testresultat, især når der er opnået et foreløbigt positivt resultat. 

Inden prøven udføres: 

• Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven. 

• Personen der testes, må ikke have indtaget noget indenfor 10 min. før testen udføres. Det gælder også tobaks- og nikotinprodukter. 

• Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres. 

Efter prøven er indsamlet: 

• Opsamlingspuden skal være helt gennemvædet ellers er der ikke samlet nok spyt. Typisk vil det tage 3-5 min. 

• Opsamlingspuden skal kunne skrues ned i glasset uden at du skal presse unødigt. Hvis det ikke kan lade sig gøre er der ikke samlet 

nok spyt. Gentag pkt. 4. 

Resultatet af prøven: 

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, 

har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på www.testdig.dk   

Manipulation af prøven: 

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor 

narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere. 

• Sørg for at der ikke er gået 10 min. fra sidste indtag af mad og drikke, samt tobaks- og nikotinprodukter. 

Sporingstid: 

Hash (THC) op til 6 timer. METH og AMP: 1-3 dage. OPI: 1-2 dage. COC og BENZO: 24 timer. 

Se yderligere om detektions -/ sporingstider på testdig.dk. Klik på Narkotest i menuen til venstre. 

 

Forholdsregler: 

• Dette er en engangstest. 

• Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.) 

• Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges. 

• Opbevares ved 2-30° C. 

• Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  

Udvidet vedledning kan hentes direkte her: www.testdig.info - https://testdig.info/brugervejledninger/ 
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