
Η DNAlogy, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA είναι το 

πρώτο ελληνικό διαπιστευµένο 
εργαστήριο ∆ικανικής και Ιατρικής 

Γενετικής το οποίο παρέχει µια πλήρη 
γκάµα τοξικολογικών αναλύσεων για την 
ανίχνευση ναρκωτικών, φαρµακευτικών 
ουσιών και αλκοόλ σε υπόβαθρο τριχών, 

ούρων, αίµατος, σίελου ή άλλου ιστού.

ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ ΤΡΙΧΕΣ 
Mε την ανάλυση τριχών µπορούµε να 
ερευνήσουµε προγενέστερες περιόδους 
κατανάλωσης και συγχρόνως να 
προσδιορίσουµε το προφίλ του χρήστη: 
περιστασιακός χρήστης, καθηµερινός χρήστης, 
κτλ. 
Για τη δειγµατοληψία τριχών, σας αποστέλλεται 
το DNAlogy Hair Drug Test Kit ®. 

• Ανάλυση µεµονωµένων  ναρκωτικών  
   ουσιών: Κανναβοειδή, Κοκαΐνη, 
   Μεθαµφεταµίνες, Οπιούχα, Μορφίνη, 
   Κεταµίνη, Aµφεταµίνες, κτλ.

• Εκτενείς τοξικολογικοί και 
   φαρµακευτικοί έλεγχοι: Πακέτα από 3 
   έως 20 κατηγορίες ουσιών.

•  Ανίχνευση Ψυχοτρόπων φαρµάκων:  
    Ανάλυση 70 ψυχοτρόπων φαρµακευτικών    
    ουσιών.

•  Τεστ ανίχνευσης Αλκοόλ σε τρίχες: 
    Eξακρίβωση χρόνιας, περιστασιακής ή 
    µηδενικής χρήσης. 

ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ ΟΥΡΑ  
Mε την ανάλυση ούρων µπορούµε να 
προσδιορίσουµε αν κάποιος έχει κάνει σχετικά 

πρόσφατη χρήση ναρκωτικών, 
φαρµακευτικών ουσιών, αλκοόλ ή αν έχει 
καπνίσει και πόσο.
Ανάλυση των 12 πιο διαδεδοµένων 
ναρκωτικών ουσιών, ηρεµιστικών ουσιών 
και νικοτίνης.
•  Όλα τα δείγµατα ελέγχονται για την ποιότητα    
    και την ύπαρξη πιθανών αλλοιώσεων. 

ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
& ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
Με την ανάλυση αίµατος µπορούµε να
προσδιορίσουµε αν κάποιος έχει κάνει πολύ 
πρόσφατη χρήση ναρκωτικών και 
φαρµακευτικών ουσιών. 
•  Για τη λήψη αίµατος αρκεί µια σταγόνα   
    αίµατος από ένα απλό τσίµπηµα δακτύλου.

ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  
ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΑΛΙΟ  
Με την τοξικολογική ανάλυση σάλιου 
µπορούµε να προσδιορίσουµε αν κάποιος
έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών τις 
τελευταίες 48 ώρες. 
• Η λήψη σάλιου δεν είναι επεµβατική, 
   µπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε χώρο,
   ενώ απαιτείται µικρή ποσότητα δείγµατος.

Τέστ για Δικαστική, Νοµική 
Χρήση 
Οι Πραγµατογνώµονες της DNAlogy 
είναι εγγεγραµµένοι στις λίστες 
Πραγµατογνωµόνων της Εισαγγελίας 
και του Πρωτοδικείου για την 
διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων. 
Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται 
από τους πραγµατογνώµονες 
αυτοπροσώπως είτε στα εργαστήρια 
της DNAlogy, είτε στα σωφρονιστικά 
ιδρύµατα, κέντρα απεξάρτησης, κτλ., 
όλης της χώρας. Τα αποτελέσµατα 
παραδίδονται σε µορφή έκθεσης 
πραγµατογνωµοσύνης η οποία έχει 
πλήρη ∆ικαστική και Νοµική ισχύ. 

Τέστ σε χώρους Εργασίας
Η DNAlogy προσφέρει µία 
ολοκληρωµένη λύση για τις εταιρείες 
που εφαρµόζουν πολιτική ελέγχου 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών στον 
χώρο εργασίας. Ειδικοί επιστήµονες 
πραγµατοποιούν τις δειγµατοληψίες 
είτε στους χώρους εργασίας, είτε στα 
εργαστήρια ανάλογα µε τις ανάγκες 
της κάθε επιχείρησης.
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