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ORAT6V3 Drugs Speekseltest 
De ORAT6V3 is een speekseltest die het menselijk speeksel test op 6 soorten drugs; Amphetamines (AMP), 
Benzodiazepines (BZO), Cocaïne (COC), Methamphetamines (MAMP), Opiaten (OPI) en Cannabis (THC). 

 

 
Speeksel is een ideaal drugtestmedium omdat speekseldrugsniveaus verband houden met de bloedwaarden 
en zijn daarom de perfecte marker voor verstoringen. De ORAT6V3 is eenvoudig in gebruik en test op 6 
drugsparameters. De resultaataflezing is duidelijk en eenvoudig, ook als de test niet goed is uitgevoerd. 

 
Gebruiksaanwijzing: 
Wacht 10 minuten voor het afleggen van een test na de laatste inname van drank, eten, kauwgum of tabak. 
 
1. Breng de test op kamertemperatuur 
2. Plaats de spons in de mond van de donor 
3. Collecteer het speeksel voor 3 minuten door de spons door de mond te laten bewegen. 
4. Als de spons geen harde stukken meer heeft is er voldoende speeksel aanwezig 
5. Druk de spons in de testcassette en draai deze rechtsom met de klok mee 
6. Wacht 1 minuut en draai dan de spons naar links. 
7. Wacht 9 minuten en lees het resultaat 
8. Indien een positief resultaat is gevonden draai dan de cap op de cassette en stuur deze naar een lab voor 

nader onderzoek. 
 
Leveromvang: 

• ORAT6V3 speekseltest in dichte pouch verpakking 

• Deksel om speekseltest mee af te sluiten voor nader lab. Onderzoek 

• Gebruiksaanwijzing 

• Speekselcollector met indicatie als er voldoende speeksel is gecollecteerd. 
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Specificaties: 
Drempel (cutt-off) waarden 
 

Test Retention Time Cut Off 

Amphetamine (AMP) 72 hours 50ng/ml 

Benzodiazepines (BZO) 24 hours 10ng/ml 

Cannabis (THC) 14 hours 12ng /ml 

Cocaine (COC) 24 hours 20ng /ml 

Methamphetamines (MAMP) 72 hours 50ng / ml 

Opiates (MOP/OPI) 48 - 72 hours 40ng / ml 

 
Instructie 
 

 


