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3. Távolítsa el a lándzsa védőkupakját
Fordítsa el a lándzsa védőkupakját úgy, hogy
az leváljon a lándzsáról.

Állítható ujjbegyszúró készülék
lándzsakidobóval

2. Fedje le a szabadon lévő lándzsahegyet
A lándzsa eltávolítása előtt tegye a
lándzsa védőkupakját egy kemény felületre,
majd óvatosan szúrja a lándzsahegyet a
védőkupakba az ábra szerint.

Tegye el a védőkupakot a lándzsa kivétele
utánra a kidobáshoz.

Használati utasítás

Kérjük, használat előtt olvassa el gondosan az összes utasítást.

Kérjük, olvassa el a használt lándzsa eltávolítása és kidobása című részt.

Kioldó gomb

4. Tegye rá a kupakot
Tolja egyenesen a kupakot a tollra. Fordítsa
el úgy, hogy megszoruljon.
Ügyeljen rá, nehogy megérintse a szabadon
lévő tűt a lándzsán.

Felhúzó nyél
Lándzsakidobó

Elölnézet Hátulnézet

5. Állítsa be a mélységet
Amennyiben szükséges, ujjbegyszúrás esetén
állítsa be a szúrási mélységet. Az eszköz 6
állítható mélységbeállítással rendelkezik, kezdhet
a 3-as vagy a 4-es mélységbeállítással, és
amennyiben a 3-as vagy a 4-es beállítással nem
tud elegendő vért nyerni a pontos méréshez,
használjon mélyebb beállítást (5-ös vagy 6-os
mélységbeállítás). Ha a 3-as vagy a 4-es mélységbeállítással elegendő vér nyerhető,
előfordulhat, hogy a sekélyebb mélységbeállítás
(1-es vagy 2-es mélységbeállítás) is elegendő vért
biztosít kevesebb fájdalom mellett.

Ez a mélységállítható kupak. Kizárólag
ujjbegyes mintavételhez használja.
Ez az átlátszó kupak opcionális tartozék, az
alternatív vérvételi helyek használatához.
Ne használja az átlátszó kupakot ujjbegyvizsgálathoz.
A Dcont® állítható ujjbegyszúró készülék biztonságos és kényelmes
eszköze a kapilláris vérmintavételnek. Az eszköz 6, 1-től 6-ig számozott szúrási mélység beállítással rendelkezik a különböző
bőrtípusokhoz való alkalmazáshoz. A kisebb számok sekélyebb
szúráshoz, a nagyobb számok mélyebb szúráshoz valók. Gyermekek
és a legtöbb felnőtt esetében elegendő a sekélyebb szúrás. Vastag és
heges bőrű egyéneknél mélyebb szúrásra van szükség. Lehetőség van
alternatív (nem ujjbegy) területek megszúrására is.
VIGYÁZAT! A fertőzési kockázat csökkentése érdekében:
• SOHA NE HASZNÁLJA UGYANAZT A LÁNDZSÁT VAGY
SZÚRÓESZKÖZT MÁSIK SZEMÉLYEN, IDEÉRTVE A CSALÁDTAGOKAT IS.
• Ne feledje lemosni a szúrás helyét szappanos vízzel a mintavétel
előtt.
• Mindig használjon új, steril lándzsát. A lándzsák kizárólag egyszer
használhatók fel.
A lándzsák ismételt felhasználásakor tompulhat vagy meghajolhat
a lándzsa hegye, amely felsértheti a bőrt, hegesedést és nagyobb
fájdalmat okozhat.
• Az eszköz nem alkalmas klinikai vagy több beteg által történő
használatra.
• Tartsa tisztán az ujjbegyszúró készüléket. Az ujjbegyszúró
készülékre vagy bele került testápoló, olaj, kosz és szennyeződés
megakadályozhatja az eszköz megfelelő működését.
Gyermekektől távol kell tartani.
Az ujjbegyszúró készülék, a kupak, a lándzsák és a lándzsa
védőkupakok fulladásveszélyt jelentenek.

Az ujjbegyszúró készülék előkészítése

1. Kupak eltávolítása az
ujjbegyszúró készülékről.

6. Húzza fel az ujjbegyszúró készüléket
Húzza ki kattanásig a felhúzónyelet. Ha nem
kattan, lehet, hogy már felhúzásra került a
lándzsa behelyezésekor.

4. Tegye vissza a kupakot
Tegye vissza a kupakot az eszközre. Tolja a
kidobót egyenesen a tollra. Fordítsa el úgy,
hogy megszoruljon.

Az ujjbegyszúró készülék tisztításához kérjük, törölje át az ujjbegyszúró
készüléket egy vízzel és enyhe mosószerrel megnedvesített puha ruhával.
Ne merítse az ujjbegyszúró készüléktet semmilyen folyadékba.

Kioldó gomb

Lándzsakidobó

Felhúzónyél

Fontos - ha az ujjbegyétől eltérő helyről szeretne a vizsgálathoz vérmintát
venni, kérjük:
• beszélje ezt meg orvosával.
• győződjön meg róla, hogy vércukormérője képes-e alternatív vérvételi helyről
vett vérmintával való használatra.

Ujjbegyszúrás
1. Szúrja meg az ujját
Nyomja az ujjbegyszúró készüléket határozottan a megszúrni kívánt ujjbegy oldalához.
Nyomja meg a kioldó gombot. Vegye el a
szúróeszközt az ujjától.

2. Nyerjen egy kerek csepp vért
Finoman masszírozza az ujját annak tövétől
kezdve az ujjbegyig addig, amíg meg nem
jelenik egy kerek csepp vér az ujjbegyén.
Kerülje a vérminta elkenését.
Kövesse a vércukormérő Használati útmutatójában található utasításokat a megfelelő
alkalmazáshoz.

Az alternatív vérmintavételi helyhez való átlátszó kupakkal használva az
ujjbegyszúrót, lehetőség van alternatív helyekről történő vérmintavételre.
Senkivel sem szabad megosztani az átlátszó kupakot.
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1. Távolítsa el a kupakot
Óvatosan vegye le a kupakot a
szúróeszközről. Ügyeljen rá, nehogy megérintse a szabadon lévő tűt a lándzsán.

Az ujjbegyszúró készülék fertőtlenítéséhez kérjük, készítsen oldatot egy
rész háztartási fehérítőből és kilenc rész vízből. Törölje le az ujjbegyszúró
egykészüléket egy, az oldattal megnedvesített puha ruhával. Merítse az
oldatba kizárólag a kupakot 30 percre. Fertőtlenítés után röviden öblítse le
vízzel, majd hagyja a levegőn megszáradni

Alapos tisztítás
Ha vér kerülne a mélységállítható kupak belső felületére, forgassa el a
kupak átlátszó végét a „↑” állásba (A ábra), húzza ki a kupak átlátszó
hegyét (B ábra), majd törölje át a kupakot egy, a fent említett fertőtlenítő
oldattal megnedvesített puha ruhával (C ábra).
Megjegyzés: Az átlátszó hegy visszaillesztésekor ügyeljen arra, hogy
a mélységjelző a „↑” állásban legyen (A ábra), majd állítsa be az önnek
megfelelő mélységet.

Az alternatív területek (alkar, felkar vagy hüvelykujj töve) megfelelő elhelyezkedését és vércukormérési feltételeit illetően olvassa el a vércukormérő használati
utasítását.

1. Helyezze be a lándzsát
Helyezze a lándzsát a lándzsatartóba, tolja
be az eszköz belsejébe a lándzsa teljes
ütközéséig.
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A használt lándzsa eltávolítása és kidobása

2. Helyezze be a lándzsát
Helyezze a lándzsát a lándzsatartóba, majd
tolja az eszközbe a teljes ütközésig.

5. Óvatosan emelje fel egyenesen az
ujjbegyszúró készüléket. Ügyeljen rá,
nehogy elkenje a vérmintát a vizsgálati területen. Érintse a tesztcsíkot a vércsepphez.

Az ujjbegyszúró készülék tisztítása és fertőtlenítése

Alternatív vérvételi helyek használata
AST Átlátszó kupak

7. Mossa meg a kezét
Vérvétel előtt mossa meg a kezét és a mintavételi területet szappannal és meleg vízzel.
Öblítse le és szárítsa meg teljesen a
kezeit.

4. Nyomja az átlátszó kupakot a vérvételi
hely felszínéhez. Nyomja meg a kioldó
gombot, és nyomja folyamatosan az
ujjbegyszúró készüléket addig, amíg
elegendő mennyiségű vér nem látható az
átlátszó kupakon keresztül.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy friss vér kerüljön
a vizsgálati területre, dörzsölje meg alaposan
pár másodpercig a vizsgálati területet a
szúrás előtt, hogy az felmelegedjen.

3. Lökje ki a lándzsát
Csúsztassa előre a kiadót addig, amíg
a lándzsa ki nem jön az ujjbegyszúró
készülékből. Dobja ki a használt lándzsát
egy erre szolgáló tárolóba. Tolja vissza a
kiadót az eredeti helyzetébe.

Mélységjelző
Védőkupak

3. Húzza ki kattanásig a felhúzónyelet.
Amennyiben nem kattan, lehet, hogy már
felhúzásra került a lándzsa behelyezésekor.

2. Helyezze fel az alternatív vérmintavételi
helyhez való átlátszó kupakot a mélységállítható kupak helyett.
Az átlátszó kupak esetén nincs szükség a
szúrási mélység állítására.
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