ź Zawsze używaj nowego, czystego lancetu. Lancety są
jednorazowego użytku.

PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA
1. Ściągnij nasadkę nakłuwacza

INSTRUKCJA UŻYCIA

Ostrożnie ściągnij nasadkę z nakłuwacza.

Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi zapoznaj się z
instrukcją użycia.
Osłonka
ochronna
lancetu

Nasuwana
tuleja

2. Umieść lancet
Umieść lancet w nośniku; wciśnij do
samego końca.

Nośnik
lancetu
Wyrzutnik
lancetu

Wskaźnik
głębokości
nakłucia
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Przycisk
zwalniający
Lancet
Regulowana końcówka
nakłuwacza

Nasadka nakłuwacza
Nasadka przezroczysta, służy do pobrania krwi z
miejsc alternatywnych (AST) innych, niż opuszka
palca. Nie używaj nasadki przezroczystej do
pobierania krwi z opuszki palca.
Optilet Mini to bezpieczny i wygodny nakłuwacz, który służy do
pobierania próbek krwi kapilarnej do badania poziomu glukozy.
Dzięki regulowanej końcówce można dopasować głębokość nakłucia
do większości rodzajów skóry. Przed wykonaniem nakłucia należy
zawsze umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je wysuszyć.
Urządzenie posiada 6 ustawień głębokości nakłucia (od 1 do 6),
przeznaczone do różnych rodzajów skóry. Mniejsze wartości są
przeznaczone do nakłuć płytszych, natomiast większe wartości są
przeznaczone do nakłuć głębszych. Płytsze nakłucia są odpowiednie
dla dzieci i większości dorosłych. Głębsze nakłucia sprawdzają się w
przypadku osób z grubszą lub zrogowaciałą skórą. Istnieje również
możliwość wykonania nakłucia w miejscach alternatywnych (poza
opuszką palca), do tego służy specjalna nasadka.

3. Ściągnij osłonkę ochronną
lancetu
Skręć osłonkę ochronną lancetu, aby
oddzielić ją od lancetu. Zachowaj osłonkę
ochronną; będzie potrzebna podczas
usuwania lancetu.

4. Załóż nasadkę nakłuwacza
Nałóż nasadkę na urządzenie i dokręć ją
dobrze. Uważaj, aby nie dotknąć
odsłoniętej igły lancetu.

5. Regulacja ustawienia głębokości
nakłucia
Wybierz pożądaną głębokość nakłucia, aby
pozyskać odpowiednią próbkę krwi z jak
najmniejszym dyskomfortem. Ustaw
głębokość obracając końcówkę nakłuwacza.
Urządzenie posiada 6 ustawień głębokości:
1, 2
dla delikatnej skóry
3, 4
dla normalnej skóry
5, 6
dla grubej lub zrogowaciałej skóry

6. Odciągnij nasuwaną tuleję
nakłuwacza
Odciągnij tuleję, aż usłyszysz kliknięcie.

UWAGA:
Do użytku wyłącznie przez jednego pacjenta
To urządzenie nie może być używane do pobierania krwi przez
pracowników ochrony zdrowia w placówkach opieki, klinikach i
przychodniach, ani nie może być współdzielone z innymi osobami, w
tym także z członkami rodziny.

Nie należy ponownie używać lancetu
Lancety są wyłącznie jednorazowego użytku. Ponowne użycie
lancetów może spowodować stępienie lub zgięcie końcówki lancetu,
powodując uszkodzenie skóry, blizny i większy ból.
Użycie ponowne tej samej igły przez osoby trzecie wiąże się z
podwyższonym ryzykiem zagrożenia mikrobiologicznego, może
nastąpić zakażenie m.in.: wirusem żółtaczki typu B, żółtaczki typu C
oraz wirusem HIV.

Aby zmniejszyć ryzyko infekcji:
ź Umyj miejsce nakłucia wodą i mydłem przed pobraniem próbki.
ź Utrzymuj urządzenie w czystości. Produkty kosmetyczne, olejki,
zanieczyszczenia, pył mogą spowodować jego nieprawidłową pracę.
ź Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
Nakłuwacz, nasadka, lancety i osłona nakłuwacza
stwarzają zagrożenie uduszenia.

NAKŁUWANIE OPUSZKI PALCA
1. Umyj ręce
Przed pobraniem próbki krwi umyj ręce i
miejsce nakłucia ciepłą wodą i mydłem.
Dobrze wypłucz i wysusz ręce.

2. Pobierz kroplę krwi
Aby uzyskać wystarczającą próbkę krwi
rozmasuj energicznie miejsce pobrania.
Przyłóż nakłuwacz do palca, z którego ma
być pobrana próbka krwi. Wciśnij przycisk
zwalniający, żeby wykonać nakłucie.
Odłóż nakłuwacz i postępuj dalej zgodnie
z instrukcją użycia glukometru.

Nakłuwanie w miejscu alternatywnym
Przezroczysta
nasadka do miejsc
alternatywnych (AST)

Usuwanie zużytego lancetu

Przycisk
zwalniający

1. Ściągnij nasadkę nakłuwacza
Ostrożnie ściągnij nasadkę z nakłuwacza.
Uważaj, aby nie dotknąć odsłoniętego
lancetu.

2. Nałóż osłonkę na lancet
Wyrzutnik
lancetu

Nasuwana
tuleja

Przed usunięciem lancetu połóż osłonkę
ochronną lancetu na twardym podłożu,
anastępnie ostrożnie wkłuj w nią lancet.

WAŻNE: Jeżeli rozważasz wykorzystanie innego miejsca
nakłucia, niż opuszka palca, skonsultuj się z lekarzem.
Przezroczysta nasadka do nakłuwania w miejscach
alternatywnych (przedramię lub dłoń) jest przeznaczona do
użytku znakłuwaczem Optilet Mini, wcelu pobrania próbki
krwi do pomiaru stężenia glukozy.

3. Wysuń lancet
Przesuń wyrzutnik lancetu do przodu, aż
lancet wysunie się z nakłuwacza. Usuń
zużyty lancet.

Do użytku wyłącznie przez jednego pacjenta
Zapoznaj się z instrukcją użycia glukometru odnośnie pobierania
próbki krwi z miejsc alternatywnych.

4. Nałóż nasadkę

1. Umieść lancet

Nałóż nasadkę nakłuwacza z powrotem
na urządzenie.

Umieść lancet w nośniku lancetu; wciśnij
do samego końca wewnątrz urządzenia.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA NAKŁUWACZA
2. Załóż przezroczystą nasadkę
(AST) dla miejsc alternatywnych.
Załóż przezroczystą nasadkę do miejsc
alternatywnych (AST) zamiast nasadki
nakłuwacza. W przypadku stosowania
nasadki (AST) nie ma potrzeby regulacji
głębokości nakłucia.

W celu oczyszczenia nakłuwacza wytrzyj elementy miękką szmatką
zwilżoną wodą i łagodnym detergentem. Nie zanurzaj urządzenia w
żadnym płynie. W celu dezynfekcji elementów przygotuj roztwór
wybielacza domowego i wody w proporcji 1:9. Wytrzyj urządzenie
miękką szmatką zwilżoną w tym roztworze. Zanurz tylko nasadkę w
tym roztworze na 30 minut. Po dezynfekcji wypłucz i pozostaw do
wyschnięcia na powietrzu.

3. Pociągnij tuleję

FUNKCJA DOKŁADNEGO CZYSZCZENIA

Pociągnij nasuwaną tuleję do przodu, aż
usłyszysz kliknięcie.

Jeżeli krew dostanie się do wnętrza nasadki nakłuwacza obróć
przezroczystą końcówkę nakłuwacza do ustawienia "↑" (Rys. A);
Wyciągnij przezroczystą końcówkę nakłuwacza (Rys. B) i wytrzyj przy
pomocy miękkiej ścierki zwilżonej powyższym roztworem do
dezynfekcji (Rys. C).

4. Przytrzymaj przezroczystą
nasadkę na skórze.

Zakładając z powrotem przezroczystą końcówkę nakłuwacza
sprawdź, czy wskaźnik głębokości jest ustawiony na pozycję "↑"
(Rys. A), a następnie ustaw odpowiednią dla siebie głębokość
nakłucia.

PAMIĘTAJ:

Dociśnij stabilnie nakłuwacz i wciśnij
przycisk zwalniający, aż w nasadce pojawi
się wystarczająca objętość krwi.

5. Ostrożnie unieś nakłuwacz
pionowo w górę.
Uważaj, aby nie rozmazać próbki krwi w
miejscu nakłucia. Nanieś kroplę krwi na
pasek testowy.
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