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GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK
VAN PRIKAPPARAAT EN STERIELE LANCET 
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Het prikapparaat wordt gebruikt met steriele lancetten (universeel) om gemakkelijk en vrijwel pijnvrij
capillair bloed uit de vingertop te halen. 

Instelbare punt

Dop
Indicator diepte

Ontgrendelingsknop

Lancethouder

Uitwerpsysteem

Spansysteem

WAARSCHUWING

Voorbereiding van het prikapparaat

Draai de dop en trek de dop van het prikapparaat.

Draai het beschermplaatje van het lancet.

Houd uw vinger op de dop van het diepte-nummer.
Selecteer de gewenste penetratiediepte door de
verstelbare punt te draaien zoals afgebeeld. 

Aanpassing:
1 - 3 zachte tot gevoelige huid
4 - 6 normale huid
7 - 9 dikke tot eeltige huid

Breng het lancet in de houder en druk deze stevig
aan tot het goed vastzit. 

Draai de dop terug op het prikapparaat.

Trek de spanhendel naar achteren totdat deze klikt.
U ziet een kleurverandering in de ontgrendelknop
wanneer deze gereed is.  

Ź Deel de lancetten en het prikapparaat niet met anderen.
Ź Gebruik altijd een nieuw, steriel lancet. Lancetten zijn alleen geschikt voor eenmalig gebruik.
Ź Zorg dat er geen handcrème, vettigheid of vuil in of op de lancetten en het prikapparaat komt.
Ź  Het gebruikte lancet kan biologisch gevaarlijk materiaal zijn. Verwijder deze daarom volgens de

daarvoor bestemde lokale voorschriften. 



7 8

9 10

0123

Het aanprikken van de vinger
Druk de punt van het prikapparaat stevig tegen
de onderkant van uw vingertop. Druk op de
ontgrendelknop om in uw vinger te prikken en een
klik geeft aan dat de punctie voltooid is.   

Schroef eerst de dop van de prikpen los. 
Plaats het beschermplaatje van het lancet op
een hard oppervlak en steek de lancetnaald
voorzichtig in het beschermplaatje.  

 

Verwijder het apparaat van de prikplaats.
Knijp zachtjes in het aangeprikte gebied om een
druppel bloed te verkrijgen. Pas op dat u het
bloedmonster NIET uitsmeert. Laat het bloed
opzuigen in uw teststrip.    

Schuif de uitwerper naar voren om het gebruikte
lancet te verwijderen.
Gooi het lancet weg volgens de plaatselijke 
voorschriften.  

OPMERKING:
Voordat u een bloedprik uitvoert;
-     Was uw handen goed voordat u een bloedprik uitvoert
-     Droog uw handen goed na het wassen
-     Kies de juiste prikplaats (bij voorkeur aan de zijkant van uw vinger)
-     Wrijf de gekozen prikplaats zo’n 20 seconden voordat u prikt

Het disposable lancet is uitsluitend bedoeld
voor eenmalig gebruik. Het prikapparaat is 
herbruikbaar. 

Gebruik een milde zeep en water om het
prikapparaat schoon te vegen. Spoel het apparaat
NIET onder water.  

 

Desinfecteer de dop door deze gedurende 10
minuten in een 70% alcoholoplossing te plaatsen
en vervolgens aan de lucht te laten drogen.
Plaats het apparaat NIET in een vaatwasser en
gebruik geen schoonmaakmiddelen.   

 

Schoonmaken 
Symbool Referentie

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Fabrikant

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie

Batchcode

CE-markering

Niet opnieuw gebruiken (alleen lancet)

Te gebruiken vóór (alleen lancet)

Gesteriliseerd door gammastraling (alleen lancet)

Let op (alleen lancet)

Uitleg symbolen
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