
 
 
 
         Deteksi Bila ANDA Mencurigai Adanya Pemakaian NARKOBA  
         OraLine®  Saliva Drug Screen Solusi Tepat dan Akurat Pemeriksaan Dengan Hanya   
           Mengambil contoh “AIR LIUR” Pemakai NARKOBA 
 
 
 

 Tidak seperti Saliva screen lainnya, Oraline : 
 

• Menguji obat-obat khusus yang tidak 
termetabolisme, yang didalam kasus tertentu tidak 
terdapat dalam air Liur 

• Mengumpulkan air liur secara langsung, tanpa 
penggunaan pads, stimulan cairan ataupun buffer, 
yang dapat mengacaukan keakuratannya. 

• Hanya menggunakan membran berkualitas tinggi, 
yang hanya dikembangkan dan diproduksi di US 

• Membran khusus didesain hanya untuk 
penggunaan saliva- tidak terkonversi tes urine 

• Strip kode warna yang jelas untuk  
mengindikasikan posisi zona reaksi dan tes secara 
keseluruhan memudahkan administrator untuk 
mengetahui bahwa test dilakukan dengan 
benar,alat test telah pernah digunakan (minimisasi 
penggunaan alat berulang-ulang), hasil yang 
benar-benar negative. 

 
 
 
 
 
 

Alat Uji NARKOBA Air Liur paling sensitive dalam tes Narkoba jenis Marijuana - Bahan 
Narkoba yang paling banyak di salah gunakan di Dunia 
 
Sudah dilakukan uji coba terhadap 4 jenis NARKOBA yang paling banyak disalah 
gunakan di dunia seperti:  
 

 Marijuana- THC 
 Cocaine –COC 
 Methamphetamines-MET 
 Opiates -OPI 

 
       Mendeteksi penggunaan Marijuana pada level 4 mg/mL - dibawah standar yang ditetapkan 5 mg/mL 

 
 
 



 
 
HASIL YANG AKURAT DAN PROSES YANG SINGKAT 
Buka.Kumpulkan. Tunggu dan Baca. 
 

 
 
A. Ambil alat test dari bungkusnya sebelum digunakan. 
B. Kumpulkan contoh air liur  (langsung dari mulut atau melalui cup 
C. Taruh alat test di permukaan yang datar 
D. Baca hasil dalam waktu 10-12 menit. 
 
 
 
 
 
 

 
  
. Operate under GMP guidelines (Good Manufacturing Practices) 
. USFDA regulated 
. Member of DATIA,SAPAA,The World Trade Centers Association 
.      ISO certified 
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• Satu Langkah Cepat:  
Proses tes keseluruhan dengan hasil sangat akurat hanya dalam waktu 10 menit 

 
• Pengaturan yang Mudah : 

Dilengkapi dengan area reaksi yang diberi kode warna untuk setiap jenis Narkoba 
yang akan dites 

 
• Pembacaan hasil yang Mudah : 

Area Reaksi yang jelas dengan diidentifikasi warna hijau dengan memberi batas 
antara hasil Positif, Negative dan hasil yang gagal sehingga mengurangi potensi 
kesalahan pembacaan 

 
• Dapat Dipercaya : 

Alat test dilengkapi dengan PAD strip yang menyerap secara konsisten sehingga 
menghasilkan reaksi yang sama  

 
• Kualitas yang terjamin: 
      Dibuat dan dikembangkan di Amerika Serikat dengan komponen yang berkualitas. 
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