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1 - Pressione ambas as extremidades do tubo para rasgar o selo de segurança. 
2 - Respire fundo e expire o ar através de ambas as extremidades do tubo durante 10 segundos 

de cada lado. 
3 - Após 2 minutos compare a cor da substância com a escala. 
 

Escala 0,0%/ 0,2%/ 0,5%/ 0,8% 
 

Caro cliente, obrigado por adquirir o nosso alcoolímetro; pode descarregar o manual de 

utilizador mais recente no seguinte link: https://www.cdpsa.eu/manuales/ 
 

Feito para C.D. Products S.A. 
Polígono industrial P-29 

28400 Collado Villalba - Madrid - Espanha 

Tel. (+34) 91 849 91 61 

Fax: (+34) 91 851 71 60 

cdp@cdpsa.es 

www.cdpsa.eu 
 
Consumir de preferência dentro de 2 anos. Veja a marcação no recipiente. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

Notas gerais 

O Alcotest é um alcoolímetro de uso único. Foi concebido para medir a concentração de álcool 
no hálito. Deteta a concentração de álcool no sangue em unidades mínimas de 0,2%*, ou seja 

uma concentração de álcool no hálito de 0,1 mg /I. O fabricante não é responsável pelo resultado 

ou pela fiabilidade do teste. O nível de álcool aumenta até cerca de uma hora após o consumo. 
Deve saber que menos de 0,2%* de álcool no sangue pode prejudicar a sua capacidade de 

conduzir, causando uma ameaça imediata à sua vida e saúde e um risco para outros condutores. 
A leitura da concentração de álcool não deve ser usada como prova, particularmente em 

qualquer procedimento para confirmar se está ou não intoxicado ou sob a influência de álcool. 
O utilizador do Alcotest é o único responsável pela interpretação dos resultados dos testes. O 

resultado do teste não deve ser utilizado para questionar os resultados dos testes realizados por 

agentes policiais. O fabricante não será responsável se a utilização do produto não estiver em 

conformidade com estas Instruções de Utilização. 
 

Componentes 

O Alcotest é constituído por um tubo de vidro, uma substância de medição - reagente, grânulos 

de absorção, folha de alumínio e duas tampas de proteção. Os componentes individuais do 

Alcotest podem representar um risco para a vida e a saúde. Se usado incorretamente, o tubo de 

vidro pode quebrar e causar cortes e outros itens podem ser engolidos. Coloque o Alcotest 
usado num recipiente adequado para resíduos. O Alcotest utilizado não representa qualquer 
risco para o ambiente de acordo com a Diretiva da União Europeia. Não deixe o Alcotest usado 

em qualquer lugar ao alcance de pessoas não autorizadas para a sua utilização.
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Como usar o Alcotest 
1. Pressione com força as tampas protetoras em ambas as extremidades do Alcotest para 

quebrar o selo de segurança. O alcoolímetro deve estar oco em ambas as extremidades. 
2. Dependendo do modelo Alcotest, insira o tubo no balão. Se não houver balão, vá para 

o próximo passo. 
3. Respire fundo e sopre o ar para dentro do tubo de vidro (duas vezes, durante cerca de 

10 segundos). Se o alcoolímetro descartável incluir um balão, sopre o ar no tubo de vidro até 

que o balão esteja totalmente inflado. 
4. Espere pelo menos 2 minutos. Se a cor na parte central do tubo mudar, significa que 

está sob a influência de álcool. Após 5 minutos, o resultado pode não ser fiável. 
5. Compare a cor com a escala de cor da embalagem. Os resultados de comparação mais 

precisos são obtidos à luz do dia. Uma leitura Alcotest com um tom de cor de teste semelhante 

a 0,2 %* na escala de cores da embalagem indica que a concentração de álcool no sangue é igual 
ou superior a 0,2 %*. 
 

Precauções 

- Mantenha o Alcotest fora do alcance das crianças. 
- É proibido remover a substância medida do Alcotest. 
- Recomenda-se não beber qualquer líquido com álcool antes de usar o Alcotest, porque os 

vapores desse líquido podem afetar o resultado. 
- Evitar o contacto direto da substância medida com os olhos e a pele. 
- Não inalar ou engolir a substância medida. 
- Não atirar o Alcoteste para o fogo. 
- Se a substância medida entrar em contacto com os olhos, lave-os com água em abundância, 
mantendo as pálpebras bem abertas e chame imediatamente um médico. Também é 

recomendável consultar o seu oftalmologista. 
- Em caso de contacto da substância de medição com a pele, lavar a área afetada com água 

abundante. Em caso de reações cutâneas (vermelhidão, erupção cutânea, reações alérgicas ou 

feridas), procurar ajuda médica imediata. Também é recomendado consultar um 
dermatologista. 
- Se a substância medida for ingerida, beber muita água. Não induzir o vómito. Chame um 

médico imediatamente. 
- Se a substância medida for inalada, respirar ar fresco. Consulte um médico se necessário. 
Contém ácido sulfúrico e ácido fosfórico. 

- Proteja o Alcotest da luz solar e das altas temperaturas. 
- Guarde o Alcotest num local seco e seguro, fora do alcance das crianças. 
 
Made in Europe  
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