Konsten att valja ratt alkotestare – lat anvandandet styra!
I sortimentet av alkotestare från Dräger återfinns idag inte mindre än 3 olika modeller av testare.
Här får du veta vilken som är rätt för just dig eller ditt företag.
Först och främst är det viktigt att veta att den mätmässiga kvalitén inte skiljer alls mellan de olika
enheterna. Dräger kompromissar ingenting på den punkten!
Kalibreringen sköts på samma verkstäder oavsett vilken modell du väljer.

Endast jag (eller närmaste familjen) kommer att använda instrumentet
 Välj Alcotest 3820
Smidig och lätt att använda. Munstycket har ett täcklock som gör att det är skyddat i fickan/handväskan
och därmed alltid är med. Batteriet räcker till ca 1000-1500 provtagningar och byts i samband med en
kalibrering om några år. Munstyckena går att diska, och säljs endast i förpackning om 5 stycken.

Jag kommer att testa på trafikskola/fritidsgård/företag/andra personer
 Välj Alcotest 5820
Fortfarande lätt och smidig, och levereras i en liten väska med plats för munstycken och handlovsrem.
På 5820 använder man det rörformade munstycket som är anpassat för att utföra tester på personer där
man inte behöver vidröra den delen av munstycket som testpersonen haft i munnen. Munstyckena säljs
i förpackningsstorlekar på 10st, 100st eller 1000st.
Med Alcotest 5820 kan man ta test på omgivningsluften (eller framför ansiktet på ett ovilligt testobjekt)
för att se om det finns alkohol. Det går också att ta ett manuellt prov på testpersoner som har svårt att
göra utandningsprov, t.ex om de är medvetslösa i någon form.
Batteriet räcker även här till 1000-1500 tester, och det kan du byta det själv när det tar slut.

Jag kommer att testa andra med krav på dokumentation av provresultatet
 Välj Alcotest 6820 Documentation
Det här instrumentet är samma som polis och myndigheter använder, och i denna sats levereras den i
väska med tillhörande skrivare. För dig som väljer denna modell, rekommenderar vi att du hör av dig till
oss på affärsenheten på Dräger för en utförligare utbildning om hur hanteringen bör ske på ett korrekt
sätt. Handhavandet är viktigt i detta fall.

Alkolås och alkotestare från Dräger marknadsförs i Sverige av KG Knutsson AB
191 81 Sollentuna, tel. 08-92 30 00, www.drager.se
www.facebook.com/drageralkolasalkotest

En relevant fråga – vad är egentligen en bra alkotestare?
Dräger Alcotest - när du vill veta säkert
Det finns inget vetenskapligt sätt att själv räkna ut hur mycket alkohol du förbränner eller tål. En mängd
saker påverkar, t.ex. maginnehåll, vätskebalans, kondition, vikt och det allmänna hälsotillståndet. Din
uträkning blir som allra bäst ändå bara en uppskattning. Med Dräger Alcotest vet du säkert om du är
tillåten att köra.
Visste du att Polisen sedan flera år tillbaka använder sig av alkotestare från Dräger? Det tycker vi är ett
gott betyg, då deras upphandlingar av utrustning är väldigt genomtänkta och hårda!

Men det är ju bara att låta bilen stå!?
Det är det absolut vanligaste argumentet mot att använda en alkotestare. Men ibland sker oförutsedda
händelser då du vill kunna ta bilen. Och dagen efter en fest, när du vill vara helt säker på att du kan
skjutsa barnen till träningen tidigt på morgonen, då kan en alkotestare från Dräger ge dig ett tryggt
besked om du är körklar eller inte. Att du mår bra kan vara en indikering på att du fortfarande har stora
mängder alkohol kvar i kroppen, och just då är det många som gör en missbedömning och ändå kör.
Kom ihåg: om du känner dig trött eller sliten är det bättre att låta bilen stå, även om alkotestaren säger
att du får köra. Sunt förnuft måste alltid vara det som till sist bestämmer om du ska – eller inte.

Vad är en bra alkotestare?
Det förekommer då och då olika tester av alkotestare i medier. Men i de sammanhangen djupgranskas
eller långtidsprovas de aldrig. De kyls inte heller ned (liknelse med att testaren förvaras i bilen). Det
förekommer också att testare som visar ungefärliga mätresultat blir ”tillräckligt godkända”, vilket är ett
allvarligt misstag då lagen är väldigt tydlig! En Dräger alkotestare är framtagen för att mäta och visa
exakta mätresultatet, varje gång!. En testare som visar ungefärliga resultat eller olika resultat vid
upprepade tester är en dålig testare oavsett modell och pris. En alkotestare som inte går att lita på är
dyr – oavsett vad den kostar. Återigen: lagen är väldigt tydlig!
Billiga enheter har ofta en stor spridning i kvalitet, vilket tyvärr gör att testade instrument sällan
motsvarar det du får med dig från affären.

Du får vad du betalar för
Dräger är ett företag inom medicin- och säkerhetsteknik och har konstruerat medicinsk utrustning i över
120 år. Företagets alkotestare är konstruerade med en unik erfarenhet från alkoholmätning och studier
runt mänsklig andning. Drägers teknik har hållit högsta kvalitet år ut och år in. Att bibehålla och
säkerställa den nivån kostar helt enkelt mer.
Om du skulle välja en fallskärm, eller kanske en brandsläckare, skulle du då köpa något som känns ”good
enough”? Vill du ha en alkotestare som du helt säkert kan lita på så är valet enkelt.
Välj testaren som Polisen använder sig av – en alkotestare från Dräger.
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