
Nowe alkotesty w rękach Policji...

AlcoQuant to nowoczesny przyrząd testowy służący do określania stężenia alkoholu w wydychanym z 
płuc powietrzu. W urządzeniu tym zostały zastosowane najnowsze technologie dla uzyskania 
eliminacji błędów pomiarowych i zapewnienia najwyższej dokładności pomiaru. System pobierania 
próbek opracowany dla uzyskania najwyższej dokładności pozwala na uzyskania krótkich przerw 
pomiędzy pomiarami, a tym samym otrzymuje się bardzo krótkie czasy oczekiwania pomiędzy 
kolejnymi pomiarami. W ciągu 1 minuty można przebadać nawet 10 osób. Urządzenie działa w dwóch 
trybach:
- tryb aktywny - służy do dokładnego określenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Powietrze wdmuchiwane jest przez ustnik, następnie po kilku sekundach otrzymuje się wynik - poziom 
alkoholu w mg/l. Po podłączeniu do drukarki otrzymujemy potwierdzenie w formie wydruku.
- tryb pasywny - służy do sprawdzenia na ewentualną zawartość alkoholu. Podczas tego pomiaru nie 
stosuje się ustnika. Badanie przeprowadza się poprzez przystawienie urządzenia w odległości kilku 
centymetrów od badanego, który wydmuchuje powietrze w jego stronę. Tryb ten pozwala na 
sprawdzenie, czy znajduje się w powietrzu alkohol czy też nie. Nie podaje jego dokładnej wartości. 
Pozwala to jednak na przeprowadzanie kontroli podczas wielu  działań wzmożonych, kiedy po 
utworzeniu tzw. rękawa możliwe jest przebadanie wszystkich kierujących w bardzo krótkim czasie.

Sprzęt będzie używany w codziennej służbie w walce z piratami drogowymi i plagą na naszych 
drogach  jakimi są nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi i rowerzyści. Liczba ich stale rośnie, 
nie docierają liczne apele do społeczeństwa, wysokie sankcje karne stosowane przez sądy, wieloletnie 
zakazy sądowe zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami. Sprawcy nie zdają sobie sprawy z 
tego, że piractwo na drodze, nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzani, wymuszanie 
pierwszeństwa przejazdu i nietrzeźwość za kierownicą są głównymi przyczynami tragicznych w 
skutkach zdarzeń drogowych. Od początku tego roku do dnia 29 września br. na drogach powiatu 
wągrowieckiego zatrzymano ponad 250 nietrzeźwych kierujących różnymi pojazdami, w tym dokładnie 
224 podejrzanym przedstawiono zarzuty o przestępstwo z art.178a KK, zagrożone karą nawet do 2 lat 
pozbawienia wolności. W 2011 roku doszło już do 27 wypadków drogowych, w tym do 6 ze skutkiem 
śmiertelnym, zginęło aż 8 uczestników, 24 odniosło inne obrażenia. 
Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego, Wydziału Prewencji, Komisariatu Policji w Skokach oraz 
Posterunku Policji w Gołańczy, którzy będą z urządzeń korzystać, pragną serdecznie podziękować za 
bardzo skuteczne narzędzie pracy. Zapewniamy, że żaden sprawca nie ucieknie od odpowiedzialności 
a nasze działania  przyczynia się do zwiększenia stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu 
wągrowieckiego. 
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