ÁLLÍTHATÓ UJJBEGYSZÚRÓ KÉSZÜLÉK LÁNDZSAKIVETŐVEL
Használati útmutató

1.

1. Szappannal és meleg vízzel
mossa meg, majd alaposan
szárítsa meg kezeit. Vegye le
az ujjbegyszúró kupakját.

6.

6. Beállítás
érzékeny bőr esetén
normál bőr esetén
kérges bőr esetén

2.

2. Helyezzen új lándzsát a
lándzsatartóba, ügyelve arra,
hogy pontosan illeszkedjen.
A lándzsakivetőt húzza alaphelyzetbe (hátra).

7.

3.

3. Vegye le a védősapkát a
lándzsáról. Ne dobja ki ezt
a sapkát.

8.

4.

4. Helyezze vissza a kupakot
az ujjbegyszúróra.

9.

7. Vegye egyik kezébe az ujjbegyszúrót. A másik kezével
húzza ki a csúsztatható szárat,
amíg egy kattanást nem hall.
Az ujjbegyszúró ezzel betöltötte
a lándzsát, és használatra kész.
8. Nagyobb vérminta vételéhez
eressze le a kezét, amelyből
mintát kíván venni, majd néhányszor rázza meg. Dörzsölje
a másik kezével a tenyértől az
ujjak felé. Illessze az ujjbegyszúró végét ahhoz az ujjához,
amelyből vérmintát kíván venni.
A bőr megszúrásához nyomja
meg az elsütő gombot. Tegye
félre az ujjbegyszúrót, és
végezze el a vércukortesztet
a vércukormérőre vonatkozó
utasítások szerint.
9. Ha végzett, vegye le az
állítható ujjbegyszúró kupakot.
Helyezze vissza a sapkát a
lándzsa szabadon álló tűjére.

5.

5. Válassza ki a kívánt szúrási
mélységet úgy, hogy megfelelő vérmintát nyerjen a lehető
legkevesebb kellemetlenség
mellett. A mélységet az ujjbegyszúró kupakjának forgatásával állíthatja be.

Az ujjbegyszúró és a kupak tisztítása

10.

10. Tartsa el magától az
ujjbegyszúró kupakot, majd
csúsztassa előrefelé a lándzsakivető kart, a lándzsát pedig
megfelelő tárolóban helyezze
el. Állítsa vissza a lándzsakivető
kart az eredeti helyzetébe, majd
nyomja be az elsütő gombot.
Tegye vissza az állítható ujjbegyszúró kupakot.

Az eszközöket vízzel és kímélő tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg! Ne merítse az ujjbegyszúrót semmilyen folyadékba. Az eszközök fertőtlenítéséhez készítsen oldatot egy rész háztartási fertőtlenítőszerből és
tíz rész vízből. Törölje át az ujjbegyszúrót az ezzel az oldattal megnedvesített puha ruhával. Áztassa csak a kupakot
ebben az oldatban 30 percig. Fertőtlenítés után öblítse át vízzel, és hagyja megszáradni a levegőn.
Ez az ujjbegyszúró készülék egy személy számára otthoni használatra készült. Még közeli barátaival és családtagjaival se használja közösen.
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A 77 Elektronika Kft. számára rendkívül fontos, hogy kényelmes, biztonságos és minimális fájdalmat okozó ujjbegyszúró készülékeket kínáljon, amelyekkel a hajszálerekből vehető a vérminta vércukorszint ellenőrzése céljából.
Az innovatív kialakításnak köszönhetően a szúrási mélység hat fokozattal állítható be a bőrvastagságnak megfelelően.
Az állítható kényelmi csúcson a hosszabb beosztások nagyobb mintavételi mélységet jeleznek. Az ujjbegyszúró
lehetővé teszi a megfelelő mélység kiválasztását, ezzel csökkenti a tűszúrás okozta kellemetlenséget, ugyanakkor
kellő mennyiségű vérmintát vesz. A legjobb eredmény érdekében mindig alaposan mosson kezet a vérvétel előtt.

VIGYÁZAT: CSAK EGY PÁCIENS HASZNÁLHATJA. A készüléket tilos használni
egészségügyi szakszemélyzetnek vérvételre a tartós ápolás terén, életvitelt
segítő létesítményekben, kórházakban vagy egészségügyi szakkiállításokon.
A készülék még családtagokkal sem használható közösen.

Ujjbegyszúró és lándzsa gyártó:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
NO.68 LiTangHe Rd, XiangCheng, Suzhou, China
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A fertőzés esélyének csökkentése érdekében:
Mintavétel előtt szappannal és vízzel tisztítsa meg a szúrás helyét.
Mindig tartsa tisztán az ujjbegyszúró készüléket.
Mindig új, steril lándzsát használjon. A lándzsák egyszer használatosak.

