BAFÔMETRO DESCARTÁVEL REDLINE
DESCRIÇÃO GERAL : O REDLINE utiliza o princípio internacional de testes de ar
expirado para indicar um NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE. Quando a bolsa é totalmente
inﬂada e o ar esvaziado através do tubo teste, a presença do álcool modiﬁca os cristais
amarelos para a cor verde indicando se pode ou não dirigir e o limite entre infração
administrativa e criminalização, prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

CALIBRAGEM: A marca vermelha in dica 0,05 mg/L. De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro, o motorista terá suspensa a sua carteira, pagará multa e
responderá criminalmente. Abaixo desta marca o condutor terá a suspensão da carteira e
multa.
INSTRUÇÕES DE USO : Faça o teste somente 20 minutos após o seu último drinque.
Não fume imediatamente antes de soprar. O fumo afeta a reação.

1 – Quebre as extremidades e descarte a sílica gel protetor
2 – Sopre continuamente até encher completamente o balão
3 – Conecte a extremidade branca do tubo à válvula do balão
4 – Aperte o balão para que o ar atravesse o tubo reagente

Resultado acima de 0,05mg/L

Resultado acima de 0,1 mg/L
ATENÇÃO: Leia atentamente as instruções de uso e siga corretamente as orientações. O teste contém
agentes oxidantes. Manuseio com cuidado e mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de
contato acidental com os olhos ou pele enxágue imediatamente com bastante água e procure um
médico. Armazene o produto em temperaturas inferiores a 30ºC. Evite exposição prolongada à luz
direita e ao sol. REDLINE é um produto internacionalmente certiﬁ cado e conﬁável para auto uso como
elemento de triagem de condutores de veículos e na medicina e segurança do trabalho, não devendo
seus resultados se constituir evidência legal conclusiva. Princípio ativo: íon-dicromato - Reação:
Cromatograﬁa por oxu-redução.
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