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The DRUGLAB 
Drugstest voor het detecteren van sporen van drugs op oppervlaktes en in vloeistoffen. De DRUGLAB 
detecteert GHB, Rohypnol en amines wat de werkzame stof is in de meeste synthetische drugs waaronder, 
Cocaïne, Heroïne, LSD, Ketamine, Ecstasy, Methamphetamine en meer. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
De DRUGLAB kan gebruikt worden voor het testen van vloeistoffen en poeders.  

 
Voor het testen van vloeistoffen gebruik je een droog wattenstaafje.  

 
 

 
Voor het testen van poeder maak je het wattenstaafje eerst nat met water. 

 
 
1.  pak het wattenstaafje uit de verpakking 
2.  neem een sample door in de vloeistof te dippen of het oppervlak te vegen 
3.  plaats het wattenstaafje op het testvlak en rol het staafje over het vlak tot deze nat is van de vloeistof. 

Herhaal dit proces voor beide test vlakken: 
  GEEL: controleert op Rohypnol en drugs die amines bevatten 
  ROZE: controleert op Street GHB 
4.  Lees het resultaat door dit te vergelijken met de resultaten op de RESULTS CARD 
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Indien de test gebruikt wordt voor het controleren van drankjes in uitgaansgelegenheden dan is een positieve 
test reden om hulp te zoeken bij bekenden, hulpverleners of barpersoneel. Uw drankje kan zijn besmet met 
drugs u bent in gevaar haal hulp.  
Als de test als screening test wordt gebruikt voor het controleren op sporen van drugs dan kan een positieve 
test opgestuurd worden naar een forensisch laboratorium voor nader onderzoek. 
 
Belangrijkste eigenschappen:  
• Direct resultaat 

• Niet giftig, veilig in gebruik 

• Geen training nodig, eenvoudig toe te passen in iedere omgeving 

• Testresultaat kan door lab verder worden onderzocht en dienen als bewijslast  

• Klein, licht en makkelijk mee te nemen 
 
Verpakking bevat: 
• Testkaart met instructie 

• Resultatenkaart 

• Wattenstaafje 

• Mogelijkheid tot personalisatie 
 

Niet te gebruiken voor: 
De DRUGLAB is een niet-invasieve test dus kan niet gebruikt worden voor het testen van bloed, zweet en urine 
 
Doelgroepen: 
Bareigenaren, postorderbedrijven, wethandhaving, beveiliging, ambulance personeel, festivalbezoeker, 
zakenreiziger, iedereen die een test op de meest gangbare drugs wilt kunnen doen. 
 
Drugs positief getest door de DRUGLAB: 
 
Amphetamine    Methadone  
Benzphetamine    Methamphetamine 
Benzylpiperazine    Morphine 
Cocaine    Opium 
Codeine    Phencyclidine (PCP) 
Dextromethorphan   Procaine 
Diphenhydramine   Promethazine 
Doxylamine    Thebaine 
Heroin     Tryptamine 
Hydrocodone    Tyramine 
Ketamine    Lidocaine 
LSD   
Mephentermine 
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Rohypnol detectie 
Rohypnol is onoplosbaar in alle dranken. Als een Rohypnol-pil wordt vermalen en in een drankje wordt 
gedaan, zinken de meeste deeltjes naar de bodem van het glas, sommigen lossen op en andere blijven achter 
als een schuim op het oppervlak van de drank. Wanneer het staafje in de drank is ondergedompeld, zullen 
sommige van deze deeltjes worden opgenomen en, wanneer het staafje tegen het K + -papier wordt gedrukt, 
zullen de deeltjes als afzonderlijke deeltjes verschijnen. Dat wil zeggen, een aantal individuele oranje deeltjes 
geven de aanwezigheid van Rohypnol aan. 
 
GHB detectie 
De G-test is ontwikkeld om een positieve drank te detecteren als deze 1000 mg (1 gram) ongeoorloofde GHB 
per 250 ml drank bevat. De gevoeligheid verschilt van de ene drank tot de andere. De G-test is niet 
geformuleerd om te reageren met laboratoriumnormen of controles, alleen illegale GHB. 
 
Dranken die zijn gecontroleerd: 
De volgende dranken geven een negatief resultaat op de G en K+ test. De DRUGLAB identificeert in deze 
producten de volgende hoeveelheden drugs.  
 

Drank 250 ml 

Illicit GHB  
Detectie in 
miligram (mg) 
 

Ketamine Detectie, 
mg 

Archers schnapps aqua raspberry 1000 200 

Bacardi breezer cranberry 1500 200 

Billy boy energy drink 1500 200 

Chardonnay 1000 200 

Coke 1500 166 

Corona Beer 1000 336 

Crabbies green ginger wine 1000 200 

Dragon Ice strong white cider 1500 336 

Fosters Beer 1000 336 

Gin 1500 200 

Gin + Tonic 1500 200 

Goldwell snowball advocaat lime lemonade 1000 200 

Guinness 1500 200 

Hardcore triplex ultimate kick 1000 200 

Lemonade 1000 200 

Malibu + fruit juice 1500 200 

Malibu white rum straight 1000 200 

Metz citrus twist 100 200 

Napoleon Brandy straight 1000 200 

Orange Juice 1500 200 

Pernod Hex blackcurrant / lime 1000 200 

Red wine cabernet sauvignon 1500 200 

Red wine merlot 1500 166 

Reef Vodka Blackcurrant + Raspberry 1000 166 
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Reef vodka pear/grape 1000 200 

Reef Vodka Pineapple / citrus 1000 166 

Scotch + Cola 1000 200 

Smirnoff Black Ice Vodka 1000 200 

Soda water 1000 200 

Soda water + dash of lime 1000 200 

Tango orange 1000 200 

Tequila vodka red bull 1500 200 

Tiger Beer 1500 336 

Tomato Juice 1500 200 

Tonic water 1500 200 

Vibe vodka blueberry 1500 200 

Vodka + lemonade 1000 200 

Vodka + Orange Juice 1000 200 

Vodka straight 1000 200 

Vodka Tequila Red Square 1500 200 

Water 1000 125 

Whiskey + Soda water 1000 200 

Whiskey scotch straight 1000 200 

 
Disclaimer 
De Druglab wordt geleverd door Alcoline onder exclusief recht van Druglab118 ltd.  
Op dit product worden geen enkele andere verklaring of garantie geboden dan die hierboven is uiteengezet. 
De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en alle andere schade voor zover 
wettelijk toegestaan. De aansprakelijkheid van de fabrikant voor een defect product is beperkt tot vervanging 
of terugbetaling van de aankoopprijs.  
 
Producent: 
Het product wordt onder licentie vervaardigd door SureScreen Diagnostics Ltd 
 
 


