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Análise de suspeita de 
droga NARK®

Introdução à análise de suspeita 
de droga NARK®

OPORTUNIDADE DE CURSOS!
Oferecemos um curso de treinamento 
de certificação de 4 horas e um curso de 
formação de 6 horas para utilização de 
nossos testes em campo de suspeita de 
drogas.  Ambos estão disponíveis para 
sua unidade.

Para obter mais informações consulte 
a seção sobre treinamento deste 

catálogo.

Nº CAT. TESTE DESCRIÇÃO TESTE PARA SUSPEITA DE PREÇO
NARK20023 23 NOVO! Reagente para canabinoides sintéticos, 5/caixa Canabinoides sintéticos (apenas indol)  

NARK20024 24 NOVO! Reagente para MDPV, 10/caixa MDPV (catinonas sintéticas)  

NARK20025 25 NOVO! Reagente para mefedrona, 10/caixa Mefedrona (catinonas sintéticas) 

NARK20026 26 NOVO! Reagente para a-PVP, 10/caixa a-PVP (catinonas sintéticas) 

NARK20029 29 NOVO!  Reagente para 2C, 10/caixa 2C-B, 2C-C, 2C-E, 2C-I, 2C-N, 2C-T-7 

Atualmente, a polícia está 
familiarizada com nossos kits 
de teste padrão para as drogas 
de consumo mais frequente, 
tais como maconha, cocaína, 
heroína e metanfetamina. Nos 
últimos dois anos, a Sirchie 
pesquisou e desenvolveu 
produtos para combater 
o crescente problema de 
catinonas e canabinoides 
sintéticos que estão afetando 
negativamente nossas 
comunidades.  Temos o prazer 
de apresentar um conjunto 
completo de soluções para 
o teste de suspeita dessas 
substâncias.

Reagente para a-PVP
a-PVP é a terceira confi guração de “sal de banho” do estimulante sintético.  Este 
teste para suspeita é um teste em campo de três (3) etapas com cada reação de cor 
necessária para obter uma reação positiva.  Vendidos como produtos de uso doméstico, 
os pacotes contendo a-PVP, tal como outras substâncias de “sal de banho”, apresentarão 
a frase “Não destinado ao consumo humano” na frente da embalagem.

REAGENTE PARA MDPV
MDPV é um estimulante sintético reconhecido como uma substância da tabela I de 
drogas controladas.  Esse teste em campo específi co identifi cará a suspeita de MDPV, 
Butilona, Etilona, Metilona, Nafi rona e Pentilona.  Normalmente encontradas como pó 
de cor branca a acastanhada, essas substâncias são vendidas como produtos de uso 
diário como sais de banho, removedor de manchas, fertilizante de plantas ou produto 
de limpeza para vidros.  Dos produtos do tipo “sal de banho” no mercado, essa é a 
confi guração química atualmente mais popular e toda análise deve começar com este 
teste em campo específi co.

REAGENTE PARA MEFEDRONA
A mefedrona é a 2ª confi guração de "sal de banho" deste estimulante sintético 
encontrado nas ruas.  Não tão comum quanto a MDPV, recomendamos que este teste 
seja conduzido apenas após uma execução do teste de reagente para MDPV com 
resultado negativo.  Este teste em campo de suspeita identifi cará positivamente a 
presença da mefedrona apresentando a cor roxa IMEDIATAMENTE após a quebra e 
agitação da 3ª ampola.  Este produto também será vendido como produtos de uso 
doméstico normais como sais de banho, removedor de manchas, fertilizante de plantas 
ou produto de limpeza para vidros.

REAGENTE PARA CANABINOIDES SINTÉTICOS
Foram gastas muitas horas no desenvolvimento de um teste em campo de suspeita que 
fosse confi ável e em conformidade com o NIJ (Instituto Nacional de Justiça dos Estados 
Unidos) para canabinoides sintéticos.  Esta solução identifi ca apenas as “fórmulas com 
base em indol” dos canabinoides sintéticos em um processo de 2 etapas.  Felizmente, as 
fórmulas indólicas representam mais de 75% das substâncias em circulação e incluem:  
#JWH-018, JWH-073, JWH-200, AB-001, AM-2201, RCS-4, RCS-8, XLR-11 e UR-144.  
Esse teste não apresenta reação de cor com fórmulas não indólicas, como HU-210, 
CP47,496 ou a nova substância AKB-48, mas, felizmente, essas são menos comuns e a 
maioria das substâncias em circulação incluem vários canabinoides sintéticos.         

REAGENTE PARA 2C
Como parte do esforço contínuo da Sirchie em acompanhar a evolução das drogas 
neste país, temos o prazer de oferecer o Reagente para 2C, a mais recente substância 
sintética de um novo grupo que toma conta do país.

Em julho de 2012, foi aprovada a Lei de prevenção do consumo de drogas sintéticas, 
que abrange as substâncias #2C-E e #2C-I (smiles).  Todos esses produtos 2C são 
psicodélicos baseados em uma combinação de MDMA e LSD que levam a estágios de 
euforia extremamente intensos e mais longos.

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!
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Analise as cores resultantes.

Após remover a presilha, insira uma pequena 
quantidade da substância suspeita na bolsa 

de teste.

Quebre as ampolas da esquerda para a 
direita e agite.

TRÊS ETAPAS 
PROGRESSIVAS:

Quebre as ampolas da esquerda para a 

Bolsas de reagente para teste 
de detecção de drogas NARK® II

BOLSAS DE TESTE PARA SUSPEITA DE DROGAS NARK® II
As bolsas de identifi cação de drogas NARK® II têm a capacidade de identifi car a suspeita de   diversas 
famílias de substâncias suspeitas de serem consumidas como droga. Projetadas para funcionar como 
um laboratório portátil de narcóticos, as bolsas NARK® II estão disponíveis para uso em qualquer local 
onde possam ser necessárias. Cada teste é composto de um ou mais reagentes químicos. Quando 
uma cor ou uma série de cores prevista ocorrer em uma sequência específi ca de teste, considera-se a 
identifi cação como positiva. 

A identificação da suspeita geralmente é reconhecida em nosso sistema jurídico como um 
componente de causa provável.  Não há sistema de identificação de drogas atualmente em uso que 
elimine completamente a ocorrência de falsos positivos e falsos negativos.  Um laboratório forense 
tem a obrigação de identificar qualitativa e quantitativamente uma substância desconhecida.

LOJA
ON-LINE
www.sirchie.com NOVO! NOVO!
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Nº CAT. TESTE DESCRIÇÃO TESTE PARA SUSPEITA DE PREÇO
NARK2001 01 Reagente Marquis, 10/caixa. Alcaloides de ópio 

NARK2002 02 Reagente de ácido nítrico, 10/caixa diferenciação de heroína/morfina 

NARK2003 03 Dille-Koppanyi, 10/caixa barbituratos 

NARK2004 04 Reagente de Ehrlich, 10/caixa LSD 

NARK2005 05 Duquenois-Levine, 10/caixa Maconha, haxixe, óleo de haxixe, THC 

NARK2007 07 Reagente Scott (modificado), 10/caixa Sais de cocaína, cocaína básica 

NARK2008 08 Metadona, 10/caixa Metadona 

NARK2009 09 PCP, Metaqualona, 10/caixa PCP e metaqualona 

NARK20010 10 Opiáceos especiais, 10/caixa Codeína, heroína, morfina, 
   oxicodona, fentanil, buprenorfina

NARK20011 11 Reagente modificado de Mecke, 10/caixa Heroína pura 

NARK20012 12 Talwin (pentazocina), 10/caixa Talwin 

NARK20013 13 Efedrina, 10/caixa Efedrina, pseudoefedrina 

NARK20014 14 Valium, Rohypnol, cetamina, 10/caixa Valium, Rohypnol, cetamina 

NARK20015 15 Reagente de nitroprussiato de sódio, 10/caixa Metanfetamina e MDMA 

NARK20019 19 Reagente de Mayer, 10/caixa Alcaloides narcóticos 

NARK20020 20 Reagente KN, 10/caixa Maconha (planta verde e sementes) 

NARK20021 21 Reagente GHB, 5/caixa GHB 

NARK20022 22 Reagente Mandelin Metadona 

NARK20023 23 NOVO! Reagente para canabinoides sintéticos, 5/caixa Canabinoides sintéticos (apenas indol)  

NARK20024 24 NOVO! Reagente para MDPV, 10/caixa MDPV (catinonas sintéticas)   

NARK20025 25 NOVO! Reagente para mefedrona, 10/caixa Mefedrona (catinonas sintéticas) 

NARK20026 26 NOVO! Reagente para a-PVP, 10/caixa a-PVP (catinonas sintéticas) 

NARK20029 29 NOVO!  Reagente para 2C, 10/caixa 2C-B, 2C-C, 2C-E, 2C-I, 2C-N, 2C-T-7 

NARK20030 30 NOVO! Reagente de psilocibina/psilocina, 10/caixa Psilocibina/psilocina (cogumelos) 

NARK20031 31 NOVO! Reagente de Liebermann, 10/caixa Meth, morfina 

Bolsas de reagente para teste 
de detecção de drogas NARK® II

O NARK® II fornece identificação 
de suspeita dos seguintes grupos 
de drogas:
• Cannabis sativa L.
• Calmantes
• Alucinógenos
• Narcóticos
• Estimulantes
• Sintéticos

O sistema progressivo NARK® 
II de identificação de drogas 
permite testar as seguintes 
substâncias:
• 2C (catinonas sintéticas)
• a-PVP (catinonas sintéticas)
• Anfetaminas
• Barbitúricos
• Benactizina
• Cannabis (maconha)
• Cocaína
• Codeína
• DMT  
• Efedrina
• Fentanil
• GHB
• Heroína
• Ketamina
• LSD
• MDA  
• MDMA (Ecstasy)
• MDPV (catinonas sintéticas)
• Mefedrona (catinonas sintéticas)
• Mescalina
• Metadona
• Metanfetamina
• Methaqualone
• Methcathinone
• Metedrina
• MMDA
• Mollies
• Morfi na
• Oxicodona
• PCP  
• Psilocibina (cogumelos 

psicodélicos)
• Rohypnol
• Talwin
• Valium

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO DO ACESSÓRIO PREÇO
NARK200N Pó neutralizador de ácido, 14 ml (0,5 onça), 10 cada 
NARK2006 Líquido neutralizador de ácido, frasco de 30 ml (1 onça) 
NARK20016 Cartão de identificação progressiva, 21,6 cm x 35,5 cm (8 1/2” x 14”) 
NARK20017 Quadro de identificação progressiva, 71 cm x 91 cm (28” x 36”) 
NARK20018 Registro dos resultados do teste em campo de droga, bloco de 25 folhas 

REAGENTES DE TESTE E COMPONENTES NARK®II 

Os quadros de identificação progressiva NARK® II 
estão disponíveis nos formatos de 21,6 cm x 35,5 cm 

(8 1/2” x 14”) e 71 cm x 91 cm (28” x 36”).
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO DO KIT PREÇO
NARK200MK Kit Master, 130 testes mais neutralizador 
 2 caixas teste 01, 05; 1 caixa 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 15
NARK200IK Kit Internacional, 130 testes mais neutralizador 
 1 caixa cada 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15

NARK200CD Kit para alfândegas/aduanas, 50 testes mais neutralizador,  
 1 caixa cada teste 01, 04, 07, 10, 15 
NARK200MEG Kit Meg, 50 testes mais neutralizador,  
 1 caixa cada teste 01, 04, 07, 11, 15

NARK200PK Kit portátil, 16 testes mais neutralizador,  
 2 bolsas cada teste 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 15 

KITS DE TESTE PARA SUSPEITA DE DROGA NARK® II
A SIRCHIE® oferece uma variedade de combinação de kits de teste em campo NARK® II em estojos de 
plástico robustos contendo de 16 a 130 testes individuais. Cada um de nossos kits NARK® II é fornecido 
com um quadro de cor progressiva e instruções completas.

Também estão disponíveis kits personalizados — entre em contato com a equipe de vendas da SIRCHIE 
NARK® pelo telefone (800) 356-7311 para obter detalhes e orçamentos.

Teste de detecção de drogas 
NARK® II

CONTEÚDO DO NARK200MK:
20- NARK2001-1 Reagente Marquis (alcaloides opiáceos)
10- NARK2002-1 Reagente de ácido nítrico (heroína/morfina)
10- NARK2003-1 Reagente de Dille-Koppanyi (barbitúricos)
10- NARK2004-1 Reagente de Ehrlich (LSD)
20- NARK2005-1 Reagente de Duquenois-Levine (maconha, 

haxixe, óleo de haxixe, THC)
10- NARK2007-1 Reagente Scott modificado (cocaína HCI, 

crack)
10- NARK2008-1 Reagente de Metadona
10- NARK20010-1 Reagente de opiáceos especiais (fentanil, 

heroína, oxicodona)
10- NARK20011-1 Reagente de Mecke (heroína pura)
10- NARK20012 -1 Reagente de Talwin (Pentazocina)
10- NARK20015-1 Reagente de nitroprussiato de sódio 

(metanfetamina, MDMA)
 1- NARK2006 Neutralizador ácido, 30 ml (1 onça)
 1- KCP1002 Estojo de transporte de copolímero de plástico 

preto; Dimensões: 32,22 cm x 22,7 cm x 9,2 cm (12,688” 
x 8,938” x 3,625”); Peso: 2.290 g (5,05 lb)

CONTEÚDO DO NARK200IK:
10- NARK2001-1 Reagente de Marquis (alcaloides de ópio)
10- NARK2002-1 Reagente de ácido nítrico (heroína/morfina)
10- NARK2003-1 Reagente de Dille-Koppanyi (barbitúricos)
10- NARK2004-1 Reagente de Ehrlich (LSD)
10- NARK2005-1 Reagente de Duquenois-Levine (maconha, 

haxixe, óleo de haxixe, THC)
10- NARK2007-1 Reagente Scott modificado (cocaína HCI, 

crack)
10- NARK2008-1 Reagente de Metadona
10- NARK20010-1 Reagente de opiáceos especiais (fentanil, 

heroína, oxicodona)
10- NARK20011-1 Reagente de Mecke (heroína pura)
10- NARK20012 -1 Reagente de Talwin (Pentazocina)
10- NARK20013-1 Reagente de efedrina (efedrina, pseudo-

efedrina)
10- NARK20014-1 Reagente de Valium, Rohypnol, Ketamina
10- NARK20015-1 Reagente de nitroprussiato de sódio 

(metanfetamina, MDMA)
 1- NARK2006 Neutralizador ácido, 30 ml (1 onça)
 1- KCP1002 Estojo de transporte de copolímero de plástico 

preto; Dimensões: 32,22 cm x 22,7 cm x 9,2 cm (12,688” 
x 8,938” x 3,625”); Peso: 2.358 g (5,2 lb)

CONTEÚDO DO NARK200CD:
10- NARK2001-1 Reagente de Marquis (alcaloides de ópio)
10- NARK2004-1 Reagente de Ehrlich (LSD)
10- NARK2007-1 Reagente Scott modificado (cocaína HCI, crack)
10- NARK20010-1 Reagente de opiáceos especiais (fentanil, heroína, 

oxicodona)
10- NARK20015-1 Reagente de nitroprussiato de sódio (metanfetamina, 

MDMA)
 1- NARK2006 Neutralizador ácido, 30 ml (1 onça)
 1- KCP1000 Estojo de transporte de copolímero de plástico preto; 

Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,1875"); 
Peso: 907 g (2 lb)

CONTEÚDO DO NARK200MEG:
10- NARK2001-1 Reagente de Marquis (alcaloides de ópio)
10- NARK2004-1 Reagente de Ehrlich (LSD)
10- NARK2007-1 Reagente Scott modificado (cocaína HCI, crack)
10- NARK20011-1 Reagente de Mecke (heroína pura)
10- NARK20015-1 Reagente de nitroprussiato de sódio (metanfetamina, 

MDMA)
 1- NARK2006 Neutralizador ácido, 30 ml (1 onça)
 1- KCP1001 Estojo de transporte de copolímero de plástico preto; 

Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5” x 5,5” x 3,1875”); 
Peso: 907 g (2 lb)CONTEÚDO DO NARK200PK:

 2- NARK2001-1 Reagente Marquis (alcaloides opiáceos)
 2- NARK2002-1 Reagente de ácido nítrico (heroína/morfina)
 2- NARK2003-1 Reagente de Dille-Koppanyi (barbitúricos)
 2- NARK2004-1 Reagente de Ehrlich (LSD)
 2- NARK2005-1 Reagente de Duquenois-Levine (maconha, 

haxixe, óleo de haxixe, THC)
 2- NARK2007-1 Reagente de Scott modificado (cocaína HCI, 

crack)
 2- NARK20011-1 Reagente de Mecke (heroína pura)
 2- NARK20015-1 Reagente de nitroprussiato de sódio 

(metanfetamina, MDMA)
 1- NARK2006 Neutralizador ácido, 30 ml (1 onça)
 1- Estojo de transporte de copolímero de plástico preto; 

Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 
3,1875"); Peso: 657 g (1,45 lb)

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO DO KIT PREÇO
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CONTEÚDO DO NARK12PAK:
2- NARK2001-1 Bolsas de teste do reagente de 

Marquis
2- NARK2005-1 Bolsas de teste do reagente de 

Duquenois-Levine (maconha)
4- NARK2007-1 Bolsas de teste do reagente de Scott 

modificado (cocaína, HCI, crack)
2- NARK20011-1 Bolsas de teste do reagente de 

Mecke (heroína pura)
2- NARK20015-1 Bolsas de teste do reagente de 

nitroprussiato de sódio (metanfetamina/MDMA)
1- NARK12PAKC Estojo de copolímero, preto; 

Dimensões: 31,7 cm x 26 cm x 3,2 cm;
(12,5” x 10,25” x 1,25”)
Peso: 658 g (1,45 lb)

CONTEÚDO DO NARK24PAK:
4- NARK2001-1 Bolsas de teste do reagente de 

Marquis
6- NARK2005-1 Bolsas de teste do reagente de 

Duquenois-Levine (maconha)
6- NARK2007-1 Bolsas de teste do reagente de Scott 

modificado (cocaína, HCI, crack)
4- NARK20011-1 Bolsas de teste do reagente de 

Mecke (heroína pura)
4- NARK20015-1 Bolsas de teste do reagente de 

nitroprussiato de sódio (metanfetamina/MDMA)
1-  NARK12PAKC Estojo de copolímero, preto; 

Dimensões: 31,7 cm x 26 cm x 3,2 cm;
(12,5” x 10,25” x 1,25”)
Peso: 703 g (1,55 lb)

Teste de detecção de drogas 
NARK® II

CONTEÚDO DO NARK200VC:
2- NARK2005-1 Teste de Duquenois-Levine para 

maconha, haxixe, óleo de haxixe, THC
4- NARK2007-1 Teste do reagente de Scott (modifi-

cado) para sais de cocaína, base de cocaína
2- NARK20015-1 Teste do reagente de nitroprussiato 

de sódio para metanfetamina/MDMA
1- NARK200VCC Estojo de transporte compacto, 

forrado com espuma; Dimensões: 22,5 cm x 
14 cm x 3,18 cm (8,875” x 5,5” x 1,25”);
Peso: 200 g (5,8 onças)

KITS EM PASTA E DE PATRULHA NARK® II
Os kits em pasta de narcótico foram projetados para departamentos que precisam de um modo 
conveniente de incorporar os kits de teste em campo para suspeita.  Em vez de carregar os testes soltos 
e com risco de quebrá-los acidentalmente, este kit é feito de plástico preto resistente com recortes 
em espuma para 12 ou 24 testes individuais.  Um quadro de cores mostrando as reações apropriadas 
encontra-se anexado à parte interna da capa do estojo.  Este kit contém os testes mais comuns usados 
para identifi car a suspeita das drogas consumidas.

O kit de patrulha NARK® II inclui os três reagentes mais frequentemente usados pelos policiais de 
patrulhamento para os testes de suspeita de drogas: 4 testes para cocaína, 2 para metanfetamina e 2 
para maconha.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
NARK12PAK Kit em pasta NARK® II com 12 unidades
NARK24PAK Kit em pasta NARK® II com 24 unidades
NARK200VC Kit de patrulha NARK® II

Kit em pasta nº NARK12PAK

Kit de patrulha nº 
NARK200VC

Os estojos compactos tornam portáteis os kits 
em pasta e de patrulha.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO

LOJA
ON-LINE
www.sirchie.com
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KIT DE CINTO PARA ANÁLISE DE NARCÓTICOS
Este prático kit para análise de narcóticos é preso diretamente em seu cinto para que você possa 
ter sempre os suprimentos ao seu alcance.  Cada kit contém 2 testes para maconha, cocaína e 
metanfetamina além de uma bolsa de 15 g (0,5 onças) de neutralizador de ácido.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
NARK200BK Kit de cinto para análise de narcóticos 

CONTEÚDO DO NARK200BK:
2- NARK2005-1 Teste de Duquenois-Levine para 

maconha, haxixe, óleo de haxixe, THC
2- NARK2007-1 Teste do reagente de Scott (modifi-

cado) para sais de cocaína, base de cocaína
2- NARK20015-1 Teste do reagente de nitroprussiato 

de sódio para metanfetamina/MDMA
1- NARK200AN Neutralizador de ácido, 15 g

(0,5 onças)
1- KCP306 Estojo de plástico moldado forrado com 

espuma, modelo para cinto; Dimensões: 5,7 cm x 
10,8 cm x 10,2 cm (2,25" x 4,25" x 4")

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO

Kits NARK® II de teste de detecção de drogas 
e lenços para identificação de cocaína

LENÇOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE COCAÍNA NARK® II
Estes convenientes lenços para identifi cação de cocaína podem identifi car a suspeita de cocaína a 
partir de vestígios de resíduo presentes em superfícies que tiveram contato com cocaína.  Esses lenços 
de 13 cm x 15 cm (5” x 6”) são fáceis de usar e os resultados são imediatos.  Basta limpar a superfície 
suspeita com os lenços para identifi cação de cocaína e, se cocaína estiver presente, o lenço fi cará 
imediatamente azul.  Ótimo para ser usado em campo por agentes da divisão de narcóticos e por 
investigadores na cena do crime.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
NS20150 Lenços para identificação de cocaína NARK® II 1 caixa com 50 lenços 
NS20150 Desconto para grandes quantidades nos pedidos de 6 caixas (300 lenços) ou mais 

Remova o lenço de identificação de cocaína 
da bolsa.

Limpe a superfície suspeita com o lenço 
para identificação de cocaína.

Se o lenço ficar azul, pode ser assumida a 
presença de cocaína.

COMO USAR OS LENÇOS 
PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

COCAÍNA:
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KIT DE REAGENTE PARA ANÁLISE DE NARCÓTICOS (NARK®)
O NARK® é um kit para testes em campo que oferece detecção das drogas e dos narcóticos mais 
frequentemente consumidos. Os reagentes são embalados em tubetes descartáveis — um sistema 
exclusivo e fácil de manusear. Cada reagente individual é lacrado em uma ampola fi na de vidro, 
garantindo frescor e eliminando contaminação cruzada com outros reagentes. As ampolas de vidro são 
presas em cada ponta do tubete de plástico. O kit contém reagentes sufi cientes para realizar 80 testes 
individuais em uma variedade de drogas.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO DO KIT PREÇO
NAR100 Kit de reagente para análise de narcóticos 

Use o quadro de cores incluído para verificar reações de cor positivas para a 
identificação de suspeita de substâncias controladas.

1. Remova a tampa do tubete apropriado e adi-
cione uma pequena quantidade da substância 

suspeita.

2 Recoloque a tampa do tubete e esmague 
a(s) ampola(s) com uma leve pressão entre o 

polegar e o dedo indicador.

3. Agite suavemente e depois faça a corres-
pondência da reação com o quadro de cores 

fornecido no kit.

TRÊS ETAPAS 
PROGRESSIVAS:

CONTEÚDO DO NAR100:
1- NAR10001 Reagente de Mayers para alcaloides de 

narcóticos, 10 cada
1- NAR10002 Reagente de Marquis para alcaloides de 

ópio, anfetaminas/meth, 10 cada
1- NAR10003 Reagente de ácido nítrico para 

diferenciar heroína e morfina, 10 cada 
1- NAR10004 Reagente de tiocianato de cobalto para 

cocaína, crack 10 cada
1- NAR10005 Reagente de Dille-Koppanyi para 

barbitúricos, 10 cada
1- NAR10006 Reagente de Mandelin para 

anfetaminas, 10 cada 
1- NAR10007 Reagente de Ehrlich para LSD, 10 cada 
1- NAR10008 Reagente de Duquenois para maconha, 

haxixe e THC, 10 cada 
1- NAR10010 Sacos de polietileno, 10 cada
1- NAR10011 Neutralizador de ácido
1- KCP1000 Estojo de transporte de copolímero de 

plástico preto; 
Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm
(8,5" x 5,5" x 3,1875"); Peso: 771 g (1,7 lb)

O NARK® é um kit para testes em 
campo conveniente e compacto 
que oferece identificação de 
suspeita das drogas e dos 
narcóticos mais frequentemente 
consumidos:

• Maconha
• GHB
• Haxixe
• THC
• Cocaína
• Crack/base livre
• Anfetaminas
• Barbitúricos
• Alcaloides de narcóticos
• Alcaloides de ópio
• PCP
• Alucinógenos
• Heroína
• Morfi na

Kit de teste de detecção de 
drogas NARK®

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO DO KIT PREÇO
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REAGENTES DE TESTE E COMPONENTES NARK®   

Esta é uma reação de cor positiva 
para maconha usando o Reagente KN 

NAR10009.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO DO ACESSÓRIO PREÇO
NAR10010 Sacos de polietileno, 10/caixa 
NAR10011 Neutralizador de ácido, frasco de 30 ml (1 onça) 
NAR10012 Estojo de polietileno, 21,6 cm x 17,7 cm x 7,9 cm (8 1/2” x 7” x 3 1/8”) 
NAR10020 Quadro NARK® 

CROMATOGRAFIA DE CAMADA FINA 
DE MACONHA
Este é um teste específi co, simples e rápido para 
maconha que utiliza uma técnica de laboratório 
que qualquer policial pode executar.  Nenhum 
falso positivo será encontrado.  Ele possui uma 
sensibilidade 120 vezes maior que o teste de 
Duquenois.  Pode ser dada atenção especial a 
amostras anteriormente consideradas como 
insufi cientes para análise.  Um kit completo para 
execução de cromatografi a de camada fi na que 
permite seis testes individuais completos.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
MZ020 Kit para cromatografia de camada fina de maconha  
MZ020A Teste de reposição, 1 cada 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO

CONTEÚDO DE TESTE INDIVIDUAL Nº 
MZ020A:
1- 131LT1 Selador de folha (levantador de dobradiça), 

transparente, 5 cm x 10 cm (2” x 4”)
1- KCP171 Frasco de vidro de retenção de extrato 

com tampa, 0,89 g (0,5 dracma)
1- KCP191 Pipeta com capilar, 20 microlitros
1- KCP174 Folha de cromatografia de camada fina, 

5 cm x 10 cm
1- KRL108 Reagente móvel nº 2, frasco de 11 ml
1- MZ020CAP Cromatografia de camada fina de 

maconha, cápsulas coloridas

CONTEÚDO DO KIT Nº MZ020:
6- MZ020A Teste de cromatografia de camada fina
1- MZ010B Reagente de extrato nº 1, 30 ml (1 onça)
1- KCP228A Jarra de vidro com tampa, 118 ml 

(4 onças), Fase móvel etiquetada...
1- KCP228B Jarra de vidro com tampa, 118 ml 

(4 onças), Desenvolvimento de cor etiquetado...
1- 288DP Pipetas descartáveis com capilar e bulbo 

de 3 ml
1- EIL011 Etiquetas de identificação de prova, “Prova 

de crime”
1- KCP321 Foto: comparação da cromatografia da 

maconha
1- KCP1391 Pinças plásticas, 12,1 cm (4,75”)
1- KCP165 Vareta de agitação de vidro, 12,7 cm (5”)
1- KCP154 Pipeta com bulbo de sucção
1- MZ020C Estojo de transporte de plástico moldado 

texturizado; Dimensões: 36,2 cm x 20,9 cm x 
17,8 cm (14,25” x 8,25” x 7”);
Peso: 1,47kg (3,25 lb)

Reagentes para teste de droga e 
cromatografia de camada fina NARK®

Nº CAT. TESTE DESCRIÇÃO TESTE PARA SUSPEITA DE PREÇO

NAR10001 01 Reagente de Mayers, 10/caixa alcaloides narcóticos 

NAR10002 02 Reagente Marquis, 10/caixa alcaloides opiáceos 

NAR10003 03 Reagente de ácido nítrico, 10/caixa diferenciação de heroína/morfina 

NAR10004 04 Reagente de cobalto-tiocianato, 10/caixa cocaína, crack 

NAR10005 05 Reagente Dille-Koppanyi, 10/caixa barbituratos 

NAR10006 06 Reagente Mandelin, 10/caixa anfetaminas 

NAR10007 07 Reagente de Ehrlich, 10/caixa LSD 

NAR10008 08 Reagente Duquenois, 10/caixa maconha, haxixe, THC 

NAR10009 09 Reagente KN, 10/caixa maconha, (planta verde e sementes) 

NAR10013 13 Cobalto-tiocianato modificado, 10/caixa base livre de cocaína, crack 

NAR10014 14 Valium, Rohypnol, cetamina, 10/caixa Valium, Rohypnol e cetamina 

NAR10015 15 Reagente nitroprussídeo de sódio, 10/caixa metanfetamina e MDMA 

NAR10016 16 Reagente de Mecke modificado, 10/caixa heroína pura 

NAR10018 18 Talwin® (pentazocina), 10/caixa Talwin e pentazocina 

NAR10019 19 Efedrina, 10/caixa efedrina, pseudoefedrina 

NAR10022 22 Opiáceos especiais, 10/caixa codeína, heroína e oxicodona 

NAR10024 24 NOVO! Reagente para MDPV, 10/caixa MDPV (catinonas sintéticas) 

NAR10025 25 NOVO! Reagente para mefedrona, 10/caixa Mefedrona (catinonas sintéticas) 

NAR10028 28 Reagente GHB, 5/caixa GHB 

NAR10029 29 PCP, Metaqualona, 10/caixa PCP e metaqualona 

NAR10030 30 NOVO! Psilocibina/psilocina, 10/caixa psilocibina/psilocina (cogumelos) 

Nº CAT. TESTE DESCRIÇÃO TESTE PARA SUSPEITA DE PREÇO


