
Dräger: razem z Tobą podczas detekcji 
alkoholu i narkotyków



Urządzenia Dräger Alcotest® - odpowiedź firmy Dräger 
na zagrożenia powodowane przez alkohol

Dräger DrugTest® - konieczność w dzisiejszych czasach

Alkohol jest znany ludzkości od tysięcy lat. 
Jego konsumpcja ma zarówno pozytywne, 
jak i negatywne skutki, i często nie jest to 
tylko cienka granica między używaniem, 
a nadużywaniem alkoholu. W naszym 
współczesnym świecie, z coraz większym 
zapotrzebowaniem na zdrowy tryb życia i 
kondycję, alkohol powinien być spożywany 
rozsądnie i z umiarem. Jednak nie zawsze 
tak jest. Portfolio urządzeń Dräger Alcotest® 
pomaga zredukować ryzyko związane ze 

spożyciem alkoholu. Nasze produkty 
umożliwiają losowe lub systematyczne 
badania ludzi, w celu zapewnienia zgodności 
z przepisami. Pomagają wykryć obecność 
alkoholu w organizmie ludzkim: w pracy, w 
podróży, czy w innych sytuacjach. Oferta 
Dräger Alcotest® obejmuje również produkty 
do badań prewencyjnych, przyczyniających się 
do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, 
a tym samym unikania ryzyka wystąpienia 
niebezpiecznych sytuacji.

Zażywanie, a także nadużywanie narkotyków, 
jak również czasem negatywne skutki ich 
przyjmowania znane są w wielu kulturach. 
Choć narkotyki legalne i nielegalne są często 
społecznie tolerowane, jesteśmy świadomi 
katastrofalnych konsekwencji, jakie może mieć 
ich zażywanie. Jednym z zadań w tej dziedzinie 
jest możliwość identyfikacji osób, które zażyły 
narkotyki, i z tego powodu mogących stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego 

lub pracy. Dräger DrugTest® oraz Dräger 
DrugCheck® mogą być również stosowane w 
środowiskach klinicznych i terapeutycznych. 
Portfolio produktów Dräger do detekcji 
narkotyków obejmuje urządzenia oparte na 
badaniu śliny, które są łatwe w użyciu, a także 
bardziej higieniczne niż tradycyjne badania 
moczu, a także nie naruszają intymności osób 
badanych.



Podczas codziennej pracy spotykasz się z 
szeregiem sytuacji, gdzie używane są narkotyki 
i alkohol. Prowadzenie pojazdów pod wpływem 
alkoholu i innych substancji odurzających to 
jedne z najczęstszych przyczyn wypadków. 
Skuteczne kontrole zapewniają silny instrument 
usuwania z dróg osób nadużywających 
narkotyków i alkoholu. 

Nieskomplikowany i szybki: detekcja 
narkotyków w ślinie jest uznana przez naukę 
- płyny jamy ustnej jako próbka do badania 
zapewniają niezbity dowód aktualnego stanu 
odurzenia narkotykami. Dräger oferuje systemy 
detekcji narkotyków oparte na badaniach śliny 
gwarantujące pewność wyników w kilka minut. 

Jesteśmy światowym liderem testowania 
pod kątem odurzenia alkoholem - sprzęt 
Dräger używany jest przez setki oddziałów 
policji na całym świecie. Od ponad 60 lat 
urządzenia do detekcji alkoholu i narkotyków 
Dräger pomagają policji zidentyfikować osoby 
łamiące prawo, rozładować konfrontacje i 
przedstawić przed sądem niezbite dowody. 
Działające nieinwazyjnie urządzenia i sprzęt 
diagnostyczny Dräger są wysoce higieniczne, 
łatwe w obsłudze i zawsze gotowe do użycia, 
zaś nasza rygorystyczna kontrola jakości 
gwarantuje, że sprzęt dostarcza niezawodne i 
wiarygodne wyniki.



Dräger Interlock® 7000

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Blokada alkoholowa to urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu z immobilizerem. Nowe blokady Dräger pozwalają bezpiecznie zasiąść 
za kierownicą pojazdu i rozpocząć jazdę po wykonaniu prostego testu. 
Interlock®7000 mierzy zawartość alkoholu w oddechu kierowcy i pozwala
na uruchomienie silnika tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku.

INNOWACJA Z TRADYCJI
Interlock®7000 jest efektem wieloletniej pracy 
i doświadczeń: od ponad 60 lat firma Dräger 
jest wiodącym światowym dostawcą urządzeń 
do pomiarów alkoholu w wydychanym 
powietrzu. W urządzeniach Interlock została 
zastosowana sprawdzona technika czujników 
Alcotest. Blokady alkoholowe firmy Dräger 
cieszą się uznaniem na całym świecie od 
ponad dwóch dekad.

ŁATWA OBSŁUGA
Urządzenie Interlock®7000 składa się z dwóch 
komponentów – części ręcznej i jednostki 
sterującej. W części ręcznej wykonywana jest 
analiza próbki oddechu. Jednostka sterująca 
może zablokować lub odblokować przekaźnik 
rozruchowy. Po włączeniu zapłonu przez 
kierowcę Interlock®7000 wzywa do wykonania 
badania oddechowego. W razie wykrycia 
zawartości alkoholu przekraczającej ustawioną 
wartość graniczną urządzenie w niezawodny 
sposób uniemożliwia uruchomienie silnika. 
Immobilizer przyczynia się do systematycznego 
wykluczania zagrożeń powodowanych podczas 
jazdy po spożyciu alkoholu, uniemożliwiając 
uruchomienie pojazdu.

NOWOCZESNA KONSTRUKCJA
Interlock®7000 charakteryzuje się wyważoną 
i ergonomiczną konstrukcją. Ustnik znajduje 
się na odwrocie części ręcznej, dzięki czemu 
na pierwszy rzut oka wcale nie widać, że 
jest to blokada alkoholowa. Higieniczne 
ustniki Interlock®7000 są całkowicie 
biodegradowalne. Próbka oddechu jest 
pobierana przez część ręczną. Obsługa jest 
łatwa i intuicyjna dzięki przejrzystej strukturze 
menu na kolorowym wyświetlaczu. Całemu 
procesowi towarzyszą diody LED w różnych 
kolorach. 

RÓŻNORODNE WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE
Urządzenie Interlock® 7000 wyposażyć 
można w różne akcesoria dodatkowe, jak 
moduł GPRS czy kamera. Moduł GPRS, 
przy wstępnie ustawionych zdarzeniach, 
automatyczne przesyła dane pomiarowe 
do właściwej jednostki nadzoru. Kamera 
natomiast wykonuje zdjęcia probanta podczas 
oddawania próbki oddechu.



PRÓBKOWANIE
Długi, elastyczny i wygrzewany wąż 
oddechowy eliminuje kondensację, zaś 
wymienny ustnik gwarantuje higienę kontaktu 
badanego z urządzeniem. 

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Interfejs użytkownika prowadzi osobę 
obsługującą przez etapy testów i konserwacji, 
którym towarzyszą podpowiedzi akustyczne i 
wizualne oraz powiadomienie tekstowe. 

TRANSPORTOWANIE
Osłony gumowe pozwalają uniknąć zadrapań 
w częściach bocznych, zamknięta część górna 
i dolna chronią urządzenie przed rozbryzgami. 
Urządzenie można wyposażyć w rączkę do 
łatwego i bezpiecznego transportu.

WPROWADZANIE DANYCH I 
ELASTYCZNOŚĆ INTERFEJSU
Do jednostki podłączyć można klawiaturę USB 
ułatwiającą wprowadzanie danych. Urządzenie 
posiada porty USB, RS-232, modemu, sieci 
Ethernet i IR. 

WYŚWIETLACZ
Duży wyświetlacz dotykowy wskazuje zrozu-
miałe i kompletne powiadomienia tekstowe 
umożliwiające łatwą interakcję z urządzeniem.

TECHNOLOGIA 2-SENSOROWA
Zaawansowany technologicznie sensor IR 
reprezentuje największy postęp analizy IR 
wydechu na przestrzeni ostatnich 20 lat i jest 
praktycznie nieczuły na wszelkie potencjalnie 
zakłócające substancje w próbce wydechu.

Dräger  Alcotest®  9510

ANALIZATOR ZAWARTOŚCI ALKOHOLU ZE 
ZINTEGROWANYM WYDRUKIEM WYNIKÓW
Dräger Alcotest®9510 jest przedstawicielem nowej generacji 
urządzeń do pomiarów alkoholu w wydychanym powietrzu  oferującym 
zaawansowaną technikę pomiarową i wydruk wyników w jednym przyrządzie. Jednostka umożliwia 
intuicyjne wprowadzanie danych osobowych z użyciem ekranu dotykowego lub klawiatury 
zewnętrznej i ich wydruk wraz z wynikiem. Alkomat można wygodnie podłączyć do innych urządzeń 
z użyciem interfejsu RS-232, modemu lub sieci Ethernet.

Technikę pomiarową jednostki ulepszono poprzez wykorzystanie nowego sensora IR o wyższej 
gęstości energii, co pozwala uzyskać profesjonalnym użytkownikom jeszcze bardzie precyzyjne 
wyniki pomiarowe w porównaniu z poprzednimi urządzeniami tej klasy. Dräger Alcotest®9510 
można dodatkowo wyposażyć w świetnie sprawdzony elektrochemiczny system pomiarowy Dräger 
o wysokiej specyficzności na alkohol. Dzięki konfiguracji 2-sensorowej zwiększony jest charakter 
dowodowy wyników. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania przenośnego i stacjonarnego.



Dräger  DrugTest®  5000

SYSTEM TESTUJĄCY ZE ZINTEGROWANĄ PAMIĘCIĄ:
POBIERANIE PRÓBEK, ANALIZA I ZARZĄDZENIE
Dräger DrugTest® 5000 to zestaw testujący i system analizy w 
jednym urządzeniu, umożliwiający łatwe i szybkie pobranie próbki 
śliny, przeprowadzenie jej analizy w kilka minut, niezawodne 
odczytanie ich wyników i następnie wygodne zarządzanie danymi. 
Zintegrowana pamięć mieści do 500 indywidualnych wyników 
pomiarowych.

ZARZĄDZANIE DANYMI
Zintegrowana pamięć danych umożliwia 
przechowywanie do 500 indywidualnych 
pomiarów wraz z datą i godziną. 

KONTROLA TEMPERATURY
Wbudowana funkcja testująca kontroluje 
temperaturę, optykę i pracę ogólną z użyciem 
kilku sensorów gwarantując precyzyjne wyniki 
bez względu na temperaturę otoczenia. 

SZYBKIE I PROSTE POBIERANIE 
PRÓBEK ŚLINY:
Natychmiastowa gotowość do użycia, w razie 
potrzeby. 

HIGIENICZNE I BEZBOLESNE
Pobieranie bez próbek krwi. 

KOLOR NIEBIESKI OZNACZA
Zakończono pobieranie próbek.

WYRAŹNE WYNIKI
Eliminuje możliwe mylne interpretacje 
wyników przez zagwarantowanie, iż jedynymi 
widocznymi wynikami są dokładne wyniki.

KONTROLA JAKOŚCI
Zawartość kasety testującej i reakcje 
chemiczne stanowiące część procesu 
wykorzystywanego przez analizator oznacza, 
iż każda kaseta testująca posiada datę 
przydatności do użycia wydrukowaną na 
opakowaniu zewnętrznym. Jeśli minęła data 
ważności kasety testującej, analizator nie 
przeprowadza testu.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: 
sprzedaz.safety.pl@draeger.com



Dräger Alcotest® 7510

ZMODYFIKOWANA JEDNOSTKA PRÓBKUJĄCA UMOŻLIWIA 
WYKRYCIE ALKOHOLU W USTACH (OIML R 126)
Dräger Alcotest®7510 jest poręcznym urządzeniem o zwartej budowie 
oraz wysokiej trwałości przeznaczonym do pomiarów stężenia alkoholu 
w wydychanympowietrzu. Zaprojektowany z myślą o pomiarach wstępnych 
jest idealnym narzędziem dla policji oraz sektora rynkowego - jeśli pozwalają 
na to przepisy i dopuszczenia - także w celach dowodowych.

HIGIENICZNY I BEZPIECZNY
Umiejscowienie ustnika jednorazowego i 
uformowany uchwyt zapewniają bezpieczny, 
higieniczny dystans od badanego. Specjalna 
wypustka na ustniku zapobiega kontaktowi ust 
badanego z alkomatem lub badającym. 

RÓŻNORODNE POMIARY
Obok standardowych pomiarów aktywnych, 
analizator umożliwia przeprowadzenie 
pomiarów pasywnych w wypadku podejrzenia 
obecności alkoholu w pojeździe czy też 
niezdolności lub braku współpracy badanego. 

ŁATWA OBSŁUGA
Przy pomocy trzech przycisków, urządzenie 
łatwo daje się obsłużyć zarówno przez 
prawo- jak i leworęczne osoby. Ze względów 
bezpieczeństwa posiada ono obudowę 
pokrytą gumową powierzchnią, która 
dodatkowo wyposażona jest w pasek 
zabezpieczający zakładany na nadgarstek. 

CZYTELNE WSKAZANIA
Dräger Alcotest®7510 posiada duży 
wyświetlacz monochromatyczny, jak również 
wielojęzyczne wskazania tekstowe. Dzięki 
zastosowaniu technologii transflektywnej 
możliwe jest jego odczytanie nawet w 
jaskrawym świetle słonecznym. Trzy LEDy 
w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym 
zapewniają dodatkowe wsparcie dla informacji 
wskazywanych na wyświetlaczu. 

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
Wszystkie pomiary sterowane są z użyciem 
pojedynczego przycisku, dwa przyciski “góra” 
i “dół” umożliwiają szybką i prostą obsługę 
menu. Podświetlany wyświetlacz gwarantuje 
czytelne powiadomienia tekstowe nawet przy 
słabym oświetleniu.



Dräger Alcotest® 6820

NOWA GENERACJA PRZENOŚNEJ DETEKCJI ALKOHOLU
Alcotest®6820 jest następcą popularnego analizatora Alcotest®6810. 
To kompaktowe, ręczne urządzenie pomiarowe charakteryzujące się 
szybką gotowością do użycia i możliwością przystosowania do 
wytycznych międzynarodowych. Dzięki jeszcze bardziej trwałej 
obudowie i sprawdzonym sensorom Dräger, Alcotest®6820 jest 
niezawodnym partnerem analizy wydechu pod kątem alkoholu. 

WYSOKA WYGODA UŻYCIA 
Wszystkie funkcje pomiarowe obsługiwane są 
pojedynczym przyciskiem. Dwa przyciski 
menu używane są do nawigacji i zbierania 
danych statystycznych. 

PRAKTYCZNA BUDOWA
Wyważona, ergonomiczna i kompaktowa 
budowa sprawiają, że urządzenie jest 
wyjątkowo łatwo utrzymać i obsługiwać jedną 
ręką. Dzięki intuicyjnym kształtom ustnik 
jednostki Alcotest®6820 z łatwością zaskakuje 
na miejsce nawet w ciemnościach - zarówno 
przy obsłudze lewo-, jak i praworęcznej. 

SPRAWDZONA JAKOŚĆ
Alcotest®6820 wyposażono w sprawdzony 
sensor elektrochemiczny Dräger 
charakteryzujący się bardzo krótkimi czasami 
reakcji połączonymi z precyzją i trwałością. 
Wyniki testów są zawsze wiarygodne, bez 
względu na to czy temperatura wynosi -5°C, 

czy też +50°C. Sensor zapewnia szybkie 
i precyzyjne wyniki zarówno pomiarów 
aktywnych, jak i pasywnych, nawet dla 
wysokich stężeń alkoholu. 

USTNIK “SLIDE’N’CLICK”
Opatentowane ustniki Dräger zapobiegają 
wszelkim próbom manipulacji. Opcjonalny 
zaworek zwrotny zapewnia jednocześnie 
maksymalną higienę. Alcotest®6820 
wykorzystuje takie same niezawodne ustniki, 
jak Alcotest®6510 czy 6810. 

PRZETWARZANIE DANYCH I 
DOKUMENTACJA
Rozszerzona pojemność pamięci jednostki 
Alcotest®6820 umożliwia rejestrację do 5000 
wyników testów. Interfejs optyczny umożliwia 
bezprzewodową transmisję danych do drukarki 
przenośnej Dräger bezpośrednio na miejscu 
badania.



Dräger Alcotest® 5820

PROFESJONALNY ANALIZATOR ALKOHOLU DLA PROFESJONALISTÓW
Urządzenie Dräger Alcotest® 5820 pozwala profesjonalnym użytkownikom na 
szybkie i precyzyjne wykonanie badania na obecność alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Technologia pomiarowa zastosowana w tym niewielkim i łatwym 
w obsłudze urządzeniu sprawdziła się ponad 200.000 razy na całym świecie.

ŁATWY POMIAR ZAWARTOŚCI ALKOHOLU 
W WYDYCHANYM POWIETRZU
Urządzenie jest gotowe do użytku w ciągu 
paru sekund. Pozwala to przeprowadzić 
aktywne badanie w dowolnej chwili. Dostępna 
jest także opcja pomiaru zawartości alkoholu 
w powietrzu otoczenia (tzw. badanie pasywne). 
W tym przypadku ustnik nie jest wymagany.

WSZECHSTRONNY I WYTRZYMAŁY
Sprawdzony i niezawodny czujnik 
elektrochemiczny Dräger w urządzeniu 
Alcotest® 5820 charakteryzuje się bardzo 
krótkimi czasami reakcji, długą żywotnością 
i wyjątkową precyzją. Wyniki analizy są 
niezawodne nawet w temperaturach -5°C i 
+50°C. Także w przypadku wysokiej zawartości 
alkoholu urządzenie szybko podaje prawidłowe 
wyniki, niezależnie od tego czy pomiar jest 
aktywny, czy pasywny.

WYGODNY W UŻYCIU
Obchodzenie się z osobami pod wpływem 
alkoholu wymaga maksymalnej koncentracji. 

W takich sytuacjach sprawdza się intuicyjna 
obsługa urządzenia. Wszystkie pomiary 
obsługiwane są przy użyciu 1 przycisku, 
co ułatwia przeprowadzenie badania. 
Komunikaty na dużym, podświetlanym 
wyświetlaczu przeprowadzają operatora przez 
pomiar zawartości alkoholu. Diody LED i 
sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu 
pomiaru. Do nawigacji służą 2 przyciski 
menu pozwalające korzystać np. z funkcji 
przeglądania ostatnich wyników badań.

PO PROSTU HIGIENICZNY: USTNIK 
„SLIDE’N‘CLICK”
Konstrukcja urządzenia pozwala badać 
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 
w prosty, szybki i higieniczny sposób: 
Kształt ustnika „Slide’n‘click” umożliwia jego 
intuicyjne zamocowanie, również w ciemności. 
Alcotest® 5820 jest gotowy do użycia od razu 
po zmianie ustnika. Urządzenie zabezpieczone 
jest przed próbami manipulacji: nie ma 
możliwości zamknięcia wylotu powietrza 
podczas dostarczania próbki.



Dräger Alcotest® 3820

OPRACOWANY SPECJALNIE DO ZASTOSOWAŃ PRZEZ OSOBY PRYWANE
Urządzenie Dräger Alcotest® 3820 pozwala odpowiedzialnym kierowcom zbadać 
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i upewnić się, że mogą prowadzić. 
W urządzeniu wykorzystano precyzyjną technikę pomiarową, identyczną jakiej 
używa policja: rocznie ponad 30 milionów testów na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

SZYBKIE I ŁATWE POBIERANIE PRÓBEK
Pomiary wykonuje się w prosty sposób 
przy użyciu przycisku funkcyjnego z 
podświetleniem. Opcjonalny sygnał dźwiękowy 
dodatkowo ułatwia obsługę. Urządzenie jest 
gotowe do użytku w ciągu kilku sekund i 
można niezwłocznie przystąpić do badania. 
Ten sam przycisk służy do poruszania się po 
menu.

PORĘCZNE I DYSKRETNE
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że 
urządzenie Alcotest® 3820 można nosić 
w kieszeni spodni. Umożliwia to dyskretne 
wykonanie pomiaru w dowolnym czasie i 
dowolnym miejscu. Uzyskane wyniki pomiaru 
resztkowej zawartości alkoholu są zawsze 
dokładne, zarówno po lunchu biznesowym, na 
przyjęciu czy też kolejnego dnia rano.

ZAWSZE GOTOWE DO UŻYCIA
Urządzenie jest gotowe do użycia niemal 
natychmiast, zarówno w zimową noc jak 
i gorący, letni dzień. Pomiary mogą być 
wykonywane w zakresie temperatury od -5°C 
do +50°C.

ZAPROJEKTOWANE NA WIELE LAT UŻYCIA
Urządzenie Alcotest® 3820 produkowane 
jest w Niemczech i spełnia najwyższe 
standardy w zakresie jakości. Regularna 
kalibracja urządzenia pozwala zachować 
dokładność pomiarową na długi czas. Sieć 
serwisowa Dräger na całym świecie pomaga 
użytkownikom utrzymać sprawność urządzenia 
przez długie lata. 



Dräger DrugCheck® 3000

PRODUKTY DO BADAŃ NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW
Test Dräger DrugCheck® 3000 pozwala sprawdzić w ciągu kilku minut czy 
dana osoba zażywała ostatnio narkotyki określonego typu. Kompaktowy 
i bazujący na ślinie test narkotykowy zapewnia niezawodne wyniki w prosty 
i higieniczny sposób. Urządzenie nie wymaga energii elektrycznej i może być 
używane w dowolnym miejscu.

PROSTE I BEZPIECZNE 
POZYSKIWANIE PRÓBEK
Dräger DrugCheck® 3000 obejmuje 
dwa elementy: zbiorniczek ze środkiem 
pochłaniającym do pobierania próbki śliny 
oraz kasetę testową do analizy. Kaseta testowa 
zawiera ciecz buforową i okienko z dwoma 
paskami, które wyświetla linie kontrolne i 
testowe. Sam test jest przeprowadzany 
w trzech prostych etapach: pobranie wacikiem 
próbki śliny, wstrząśniecie zestawem 
testowym, odczekanie na krótki okres 
inkubacji i rozpoczęcie testu. Wskaźnik 
koloru na waciku znika zaraz po wchłonięciu 
wystarczającej ilości śliny do przeprowadzenia 
testu.

SZYBKA I CZUŁA ANALIZA
Możliwość sprawdzania sześciu klas 
substancji jednocześnie za pomocą testu 
Dräger DrugCheck 3000: kokaina, opiaty, 
amfetamina, metaamfetamina / narkotyki 
syntetyczne (np. Ecstasy), konopie indyjskie 
(THC) oraz benzodiazepiny (BZO). Spośród 
wszystkich wymienionych klas substancji 
konopie indyjskie należą do najczęściej 
używanych narkotyków i są również 
najtrudniejsze do zidentyfikowania (THC). 

Dlatego właśnie test ten zoptymalizowano pod 
kątem wykrywania THC - oferuje on dwie opcje 
pomiaru: w zależności od wybranego czasu 
oczekiwania (inkubacja wstępna) dla testu 
dostępna jest opcja szybka z wyższą wartością 
graniczną stężenia THC i opcja czuła z niższą 
wartością graniczną stężenia tej substancji. 
Całe badanie trwa tylko od 3 do 5 minut.

JEDNOZNACZNE WYKRYWANIE 
NARKOTYKÓW NA MIEJSCU
Niewielkie, kieszonkowe rozmiary sprawiają, 
że test DrugCheck® 3000 można z łatwością 
przenosić. Można go szybko i łatwo 
przygotować do użycia, a ponadto nadaje się 
on do zastosowań wymagających elastyczności 
użytkowania, takich jak kontrole drogowe i testy 
w miejscach pracy, w których wymagany jest 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

DODATKOWE ZALETY
W przypadku testu DrugCheck® 3000 firma 
Dräger zastosowała zasadę testowania opartą 
na sprawdzonym systemie Dräger DrugTest® 
5000, który niezawodnie wykrywa nawet 
najdrobniejsze ślady THC. Jednorazowy zestaw 
testowy DrugCheck® 3000 jest odporny na 
manipulacje i jest higieniczny.
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie:  
www.draeger.com/kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 

Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


