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Інструкція по застосуванню 
Швидкий одно етапний скринінговий тест для напівкількісного виявлення алкоголю в слині людини. 

Тільки для судової експертизи 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина - це швидкий  високочутливий метод для виявлення     

алкоголю в слині людини та забезпечує виявлення відносно наближеного до рівня концентрації 

алкоголю в крові. Цей аналіз забезпечує лише попередній аналітичний результат тесту. Для отримання 
підтвердження аналітичного результату необхідно використовувати більш точний альтернативний 

хімічний спосіб Клінічне обґрунтування та професійний висновок слід здійснити для будь-якого 

результату тестування на зловживання алкоголем, особливо, якщо попередній результат позитивний. 

 

РЕЗЮМЕ 

Дві третини всіх дорослих людей  приймають алкоголь. ¹ Концентрація алкоголю в крові, при якій стан 

людини погіршується, залежить від індивідуума. Кожна особа має певні параметри, які впливають на 
рівень сп’яніння, такі як розміри та вага тіла людини, харчові звички та чутливість до алкоголю. 

Зловживання алкоголем може призвести до нещасних випадків, травм та захворювань. 

 

ПРИНЦИП ДІЇ  

Встановлено, що концентрація алкоголю в слині порівняна з концентрацією алкоголю в крові.
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Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина  складається з пластикової тест-смужки з реакційною 
прокладкою на кінці тест-смужки. При контакті з розчинами, що містять алкоголь, реакційна 

прокладка швидко забарвлюється в залежності від наявної концентрації алкоголю.  Прокладка діє за 

принципом твердофазної реакції, яка базується на високоспеціалізованій ферментній реакції.  

 

РЕАГЕНТИ  

Тетраметилбензидин 

Алкоголь оксидази (EC 1.1.3.13) 
Пероксидаза (EC 1.11.1.7) 

Інші добавки 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина   - це візуально інтерпретований тест, в якому 

використовується певні кольори, що відповідають рівням концентрації алкоголю, відносно 

наближеним до концентрацій алкоголю в крові. Використані тест-смужки повинні розглядатися як 
потенційний інфекційний агент. Не використовувати після закінчення терміну придатності, 

зазначеного на фольговій упаковці. 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 

Зберігати упакованим у герметичному пакеті при температурі від 2 до 30 °С. Тест стабільний весь час 

протягом терміну придатності, що вказаний на герметичній упаковці. Якщо температура зберігання 

вище 30 ° С, технічні характеристики тесту можуть знизитись. Якщо Швидкий тест на алкоголь, (тест-
смужка) слина зберігався в холодильнику,  перед використанням необхідно його довести до кімнатної 

температури у закритій фольговій упаковці.  

 

МАТЕРІАЛИ 

Надані матеріали: 

 Тест-смужка 

 Ємність для забору зразка 

 Інструкція по застосуванню 

Необхідні матеріали, які не надаються: 

 Таймер     

 

ВИКОРИСТАННЯ 

Довести упаковані у фольгову упаковку тест-смужки до кімнатної температури (15-30ºC) перед 

тестуванням.  
1. Уникати будь-яких продуктів у роті протягом п'ятнадцяти (15) хвилин до початку тесту, в тому 

числі безалкогольні напої, тютюнові вироби, каву, жуйки, продукти харчування тощо. 

2. Сплюнути слину в ємність для забору зразка 
3. Відкрити фольгову упаковку та вийняти тест-смужку. Не торкатися до реакційної прокладки на 

кінці тест-смужки. Якщо до застосування реакційна прокладка має синій колір, тест-смужку не 

використовути. 
4. Занурити тест-смужку реакційною прокладкою у слину в ємності для забору зразка слини або 

додати слину безпосередньо на прокладку тест-смужки. (Для насичення прокладки слиною зазвичай 

достатньо 6-8 секунд.) Включити таймер відразу після додавання слини. 

5. Інтерпретувати результат через дві (2) хвилини. Для визначення відносного рівня алкоголю в 
крові порівняти колір реакційної прокладки з діаграмою кольорів на фольговій упаковці. 

 
 

 

 
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
Реакційна прокладка швидкого тесту на алкоголь, (тест-смужка) слина після занурення у зразок слини 

змінить забарвлення за наявності алкоголю в слині. Колір варіюється від блакитного при відносній 

концентрації алкоголю в крові на рівні 0,02%  до темно-синього кольору при відносній концентрації 
алкоголю в крові на рівні 0,30%. У цьому діапазоні передбачені кольорові подушечки, що дозволяють 

встановити відносну концентрацію алкоголю в крові. Може з’являтися забарвлення, відтінок якого 

знаходиться між суміжними кольоровими подушечками. 

ПРИМІТКА: Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина дуже чутливий до наявного алкоголю. 
Синій колір, який є світлішим, ніж кольорова подушечка з 0,02%, слід інтерпретувати як позитивний 

на наявність алкоголю в слині, але менше 0,02% відносної концентрації алкоголю в крові. 

Негативний: Якщо швидкий тест на алкоголь, слина (тест-смужка) не показує зміни кольорів, слід 
інтерпретувати як негативний результат, а саме, що алкоголь не виявлений. 

Недійсний: Якщо колір подушечки має синій колір перед нанесенням зразка слини, не 

використовувати тест. 
ПРИМІТКА. У випадках, коли зовнішні краї кольорової прокладки утворюють ледь помітний колір, а 

більша частина подушечки залишається безбарвною, тест слід повторити, так як не відбулося повне 

насичення підкладки слиною. Тест-смужку повторно не використовувати. 

 

ОБМЕЖЕННЯ ТЕСТУ 

1. Недотримання вимоги утримання 15 хвилин від їжі, напоїв або іншого (включаючи куріння) перед 

початком тесту може призвести до помилкових результатів через можливе забруднення слини 
заважаючи речовинами. 

2. Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина дуже чутливий до наявності алкоголю. Швидкий 

тест на алкоголь, (тест-смужка) слина іноді виявляє пари спирту в повітрі. Пари алкоголю присутні в 
багатьох установах і будинках. Алкоголь є компонентом багатьох побутових виробів, таких як 

дезінфікуючі засоби, дезодоранти, духи і засоби для миття скла. Якщо є підозра на наявність 

спиртових парів, тест слід проводити в зоні, яка, як відомо, не містить парів. 

3. Вживання безрецептурних лікарських засобів та продуктів, що містять алкоголь, може спричинити 
позитивні результати. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина має рівень виявлення алкоголю від 0,02% до 0,30% 

відносно наближеної концентрації алкоголю в крові. Пороговий рівень виявлення швидкого тесту на 

алкоголь, (тест-смужка) слина може змінюватися залежно від місцевих правил та законів. Результати 

випробувань можна порівняти з еталонами на кольоровій діаграмі на фольговій упаковці. 
 

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТЕСТУ 

Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина буде реагувати з метиловим, етиловим і алліловим 
спиртами. 

Перехресні речовини 

Наступні речовини можуть заважати дослідженню швидким тестом на алкоголь, (тест-смужка) слина 
при використанні інших, ніж слина зразків. Вказані речовини, як правило, не виявляються в достатній 

кількості у слині, щоб перешкоджати тестуванню. 

A. Агенти, що сприяють зміні забарвлення 

• Пероксидаза 
• Сильні окислювачі 

B. Агенти, що пригнічують розвиток кольору 

B. • Редукуючі засоби: аскорбінова кислота, танінова кислота, пірогалол, меркаптани та 
тозілати, щавлева кислота, сечова кислота. 

• Білірубін 

• L-допа 
• L-метилдопа 

• Метамофірон 

 

КОНТРОЛЬ 
Швидкий тест на алкоголь, (тест-смужка) слина, може бути якісно перевіреним за допомогою 

тестового розчину, отриманого додаванням 5 крапель дистильованого спирту до 1 склянки води. Цей 

розчин повинен викликати кольорову реакцію на прокладці. Кольорова реакція з алкоголем в слині 
трохи повільніша і менш інтенсивна, ніж з алкоголем у водному розчині. 
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