
TJEK DIN 
PROMILLE

OBS! Engangstesteren er vejledende, og kan  
ikke sidestilles eller erstatte politiets  

udstyr eller en blodprøve.
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• Tjek udløbsdato inden brug af testen

• Dette er en engangstest og kan kun  
 bruges én gang - uanset test-resultat

• Testen kan bruges ved temperaturer  
 fra -10°C til 40°C

• Opbevares utilgængeligt for børn og dyr

• Vær forsigtig med røret, da det er lavet af  
 glas og er skrøbeligt

• Hvis krystallerne kommer i kontakt med   
 fx. hud eller øjne, så skyl straks med vand 
 
Producent:  
Contralco Frankrig - www.contralco.com

GRATIS HJÆLP & INFO
www.trafiksikkersilkeborg.dk

sundhedshuset@silkeborg.dk 
Tlf.: 2015 4674 (gratis rådgivning)

rusmiddelcenter@silkeborg.dk 
Tlf.: 8970 4700 (gratis rådgivning)



VEJLEDNING
Vent mindst 10 minutter med at tage testen, 
efter at du har drukket alkohol, taget medicin 
eller brugt mundskyl. Den maksimale alko-
holpromille kommer normalt 45 - 60 minutter 
efter seneste alkoholindtag.
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Røret trækkes ud øverst i posen 

Ballonposen pustes op med ét 
enkelt udåndingspust

Al luften presses ud af posen 
gennem røret på ca. 15 sek.

Tryk røret så meget sammen du kan, 
for at aktivere det

Røret sættes på mundstykket

Fold din hånd omkring røret i 1 eller 
3 min. afhængig af farven på det 
runde label påsat i taleboblen under 
pkt. 6 på ballonen   
Hvid: 1 min. - Rød: 3 min.

ER DU I TVIVL, SÅ LAD VÆRE MED AT KØRE!
Allerede ved en promille på 0,2 kan dit 
syn fx påvirkes og dermed dine evner til at 
bedømme fx afstande i trafikken.
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Se resultatet, når du åbner din hånd.

Hvis krystallerne i røret er røde, betyder 
det, at din promille er 0,5 ‰ eller højere

Hvis krystallerne i røret er hvide, betyder 
det at din promille er mindre end 0,5 ‰
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84% af alle sprituheld var det en mand, der kørte

15% af alle 

trafikuheld  

var sprituheld  

i 2006-2015

Ved 30% af alle 
sprituheld er det en 
fører mellem 18-24 
år, der kører

Kilde: Trafikuheldsstatistik Silkeborg Kommune 2006 - 2015

36% af alle 
sprituheld sker 

fredag og  
lørdag nat


