
 

Držte test pod úhlem 45°.  
Musí být zřetelně oddělené vrstvy.  

 
 
Kat. č. CB2005 TEST 05 – DUQUENOIS-LEVINE Reagent – test pro orientační 

identifikaci marihuany, hašiše a hašišového oleje, 1 balení / 10 ks  

 
Určení testu 

 Test 05 je určen pro orientační identifikaci marihuany, hašiše a hašišového 
oleje. 

Potřebné množství pro testování: marihuana – rostlinný materiál – pár kousků 
dlouhých alespoň 0,5 cm, THC – množství na špičku nože, hašiš – 300 až 600 mg 

Způsob použití 
1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové 

lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a 
sáčkem zatřepte rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku. 

2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a 
ukazováčkem rozmáčkněte levou ampuli v její střední části a pak testem 
důkladně protřepávejte po dobu 1 minuty. Barva by se  měla 
vyvíjet od průhledné k světlé žluté. 

3. Rozmáčkněte prostřední ampuli a testem opět protřepávejte. 
Budete pozorovat pomalé vyvíjení modrofialové barvy. Když 
se modrofialová barva nevyvine do 60 sekund, zastavte 
testování. Test pro zkoumanou látku by byl neprůkazný.   

4. Když se modrofialová barva vyvíjí, nedovolte, aby se stala 
tmavě fialová před tím, než rozmáčknete poslední ampuli dle 
bodu 5.  

5. Rozmáčkněte poslední ampuli /pravou/ a testem 
protřepávejte 10 sekund. 

6. Klepněte razně testovacím sáčkem o tvrdý povrch tak, 
aby látky pronikly do sebe. Naklánějte testem pomalu 
z pravé straně k levé straně. Nenaklánějte testem pod větším úhlem než 45°. 
Počkejte chvilku, dokud látky neproniknou do sebe a pak se vrstvy barevně 
oddělí a usadí se.     

7. Abychom mohli konstatovat, že je test pozitivní, spodní vrstva musí být 
tmavofialová /nachová/, horní vrstva může být světle nebo tmavě modrá nebo 
světle nachová.  

  
Vyhodnocení výsledných barev 
1. Vznik spodní vrstvy tmavofialové /nachové/ a horní vrstvy světle nebo tmavě 

modré nebo světle nachové barvy indikuje pozitivní výsledek pro marihuanu, 
hašiš nebo hašišový olej. 
 
Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl 
Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete 
svorkou a test můžete dát do běžného odpadu. 
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