
 Ustaw głębokość nakłucia
Nakłuwacz ma siedem ustawień głębokości nakłucia, 
ponumerowanych od 1 do 7. Mniejsza cyfra oznacza płytsze 
nakłucie, a większe cyfry oznaczają głębsze nakłucie. Płytsze 
nakłucia należy stosować u dzieci i większości dorosłych. 
Głębsze nakłucia przeznaczone są dla osób z grubym 
naskórkiem na palcach. Aby wybrać odpowiednie  
ustawienie, należy przekręcić krążek regulacji głębokości.

UWAGA: Płytsze nakłucie opuszki palca jest mniej bolesne. W pierwszej kolejności 
należy spróbować płytszego ustawienia, a w razie potrzeby stopniowo zwiększać 
głębokość nakłucia do momentu uzyskania kropli krwi, której wielkość będzie 
wystarczająca do przeprowadzenia pomiaru (patrz: instrukcja użytkownika).

 Naciągnij przycisk napinający nakłuwacza
Przesuń przycisk napinający do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. 
Jeśli nie było kliknięcia, nakłuwacz mógł być ustawiony do 
nakłucia w chwili wkładania ostrza.
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Nakłuwacz OneTouch® Delica® pomaga w bezpieczny i prosty sposób pobrać kroplę 
krwi włośniczkowej.

Nakłuwacz ma siedem ustawień głębokości nakłucia, ponumerowanych od  
1 do 7. Wybrana głębokość nakłucia musi być na tyle duża, by umożliwiała 
uzyskanie kropli krwi wystarczającej do dokładnego pomiaru glukometrem  
(patrz: instrukcja użytkownika załączona do glukometru, w której zawarto 
informacje o wielkości próbki krwi, jaką należy pobierać).

UWAGA: Nakłuwacz OneTouch® Delica® wymaga stosowania WYŁĄCZNIE 
ostrzy OneTouch® Delica®. Do każdego badania należy użyć nowego, sterylnego 
ostrza. Ponowne użycie tego samego ostrza powoduje jego stępienie lub 
wygięcie końcówki, a w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia skóry, 
bliznowacenia i odczuwania większego bólu.

 OSTRZEŻENIE: Nakłuwacz przechowywać z dala od dzieci. Nakłuwacz, 
nakrętka, ostrza i ich nasadki zabezpieczające stwarzają ryzyko zadławienia.

 OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia:
•  Należy koniecznie umyć miejsce nakłucia wodą i mydłem przed pobraniem 

próbki.
•  Nie wolno używać ostrzy ani nakłuwacza wspólnie z inną osobą.
•  Należy zawsze używać nowego, sterylnego ostrza - ostrza są wyłącznie 

jednorazowego użytku.
•  Nakłuwacz należy utrzymywać w czystości. 

Należy wybrać za każdym razem inne miejsce do nakłucia. Powtarzanie nakłucia w 
tym samym miejscu może powodować bolesność i powstawanie zgrubień.

Przed wykonaniem testu należy dokładnie umyć ręce 
i miejsce pobierania próbki ciepłą wodą z mydłem. 
Należy je opłukać i wysuszyć.

 Zdejmij nakrętkę nakłuwacza
Zdejmij nakrętkę wykonując obrót 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

 Wprowadź sterylne ostrze do nakłuwacza
Umieść ostrze w nakłuwaczu zgodnie z tym jak pokazano to 
na rysunku obok. Wsuń ostrze do nakłuwacza aż usłyszysz 
dzwięk zatrzaśnięcia.

Przekręć nasadkę zabezpieczającą aż oddzieli sie od  
ostrza. Zachowaj nasadkę zabezpieczającą do  
czasu usunięcia i utylizacji ostrza. Patrz: Usuwanie  
i utylizacja ostrza.

 Załóż nakrętkę nakłuwacza
Umieść ponownie nakrętkę w 
nakłuwaczu, przekręć w kierunku 
zgodnym do ruchu wskazówek zegara 
aby ją zamknąć. 

Nie zakręcaj nakrętki nakłuwacza zbyt mocno.

W skład zestawu nakłuwacza OneTouch® Delica® nie wchodzą akcesoria 
umożliwiające pomiar z alternatywnych miejsc nakłucia [Alternate Site Testing 
- AST]. Nakłuwacza OneTouch® Delica® nie należy stosować do pobrania  
próbek krwi z przedramienia lub dłoni za pomocą glukometrów z rodziny 
OneTouch® Select®.

Jeżeli chcesz pobrać próbkę krwi z przedramienia lub dłoni prosimy wcześniej 
skontaktować się działem obsługi klienta Lifescan: Polska: 0 801 232323 
(infolinia jest czynna - od pon. do pt. od godz. 8.30 do 16.30) / www.LifeScan.pl  
w celu uzyskania niezbędnych materiałów i instrukcji dotyczących badań z 
alternatywnych miejsc nakłucia.
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Przygotowanie nakłuwacza

Mycie i dezynfekcję nakłuwacza należy wykonywać zgodnie z załączoną instrukcją 
użytkownika. W przypadku braku w instrukcji użytkownika informacji odnoszących się 
do danego nakłuwacza i nakrętki, należy przestrzegać podanych niżej wskazówek.

Aby wyczyścić te elementy, przetrzyj je miękką szmatką zamoczoną w wodzie 
z łagodnym środkiem czyszczącym. Nakłuwacza nie wolno zanurzać w 
jakichkolwiek cieczach.

Aby zdezynfekować nakłuwacz i nakrętkę, przygotuj 10% roztwór wodny środka 
wybielającego. Przetrzyj nakłuwacz miękką szmatką zamoczoną w tym roztworze. 
Na 30 minut zanurz w tym roztworze wyłącznie nakrętkę. Po dezynfekcji należy 
lekko przemyć oba elementy wodą i odstawić do osuszenia*.

*Przy stosowaniu i przechowywaniu środka wybielającego należy przestrzegać 
instrukcji producenta.

UWAGA: Nakłuwacz wyposażony jest w mechanizm wysuwający, który eliminuje 
konieczność samodzielnego wysuwania zużytego ostrza.

 Zdejmij nakrętkę z nakłuwacza
Zdejmij nakrętkę wykonując obrót w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

 Zabezpiecz wystającą końcówkę ostrza 
Przed usunięciem ostrza umieść jego 
nasadkę na twardej powierzchni, a 
następnie wciśnij końcówkę ostrza 
w stronę z zagłębieniem nasadki 
zabezpieczającej.

 Wysuń ostrze
Przesuwaj przycisk wysuwania do przodu do momentu 
usunięcia ostrza z nakłuwacza. Cofnij przycisk wysuwania 
ostrza do ustawienia początkowego. Jeśli ostrze nie wysuwa 
się prawidłowo, ponownie naciągnij przycisk napinający 
nakłuwacza, a następnie przesuwaj przycisk wysuwania do 
przodu aż do usunięcia ostrza z nakłuwacza.

 Załóż nakrętkę nakłuwacza
Umieść ponownie nakrętkę w 
nakłuwaczu, przekręć w kierunku 
zgodnym do ruchu wskazówek 
zegara, aby ją zamknąć.

Nie zakręcaj nakrętki zbyt mocno.

Ważne jest, aby przy każdym pobieraniu próbki krwi używać nowego ostrza. 
Zapobiegnie to infekcjom i bólowi opuszek palców.

Po każdym użyciu należy ostrożnie wyrzucić ostrze, aby uniknąć przypadkowego 
skaleczenia. Zużyte ostrza można uważać za odpady biologicznie niebezpieczne. 
W celu odpowiedniej utylizacji należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i 
lokalnych przepisów dotyczących prawidłowego usuwania odpadów.

 Nakłuj palec
Dociśnij mocno nakłuwacz do bocznej powierzchni palca. 
Naciśnij przycisk zwalniający. Odsuń nakłuwacz od opuszki 
palca.

 Uzyskanie kropli krwi
Należy delikatnie masować opuszkę palca, aż pojawi się 
kropla krwi (nie należy wyciskać kropli krwi na siłę).

 Naniesienie próbki
Zbliż kroplę krwi do krawędzi paska testowego. W celu odpowiedniego naniesienia 
próbki należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji 
użytkownika.

Jeśli krew rozmazuje się lub płynie, NIE należy 
wykorzystywać tej próbki do pomiaru. Należy wytrzeć  
miejsce nakłucia i delikatnie masując uzyskać następną 
kroplę lub nakłuć nowe miejsce.

Dział Obsługi Klienta LifeScan:
Polska: 0 801 232323 (infolinia jest czynna - od pon. do pt. od godz. 
8.30 do 16.30) / www.LifeScan.pl
Jeżeli nie udało Ci się skontaktować z działem obsługi klienta, w celu 
uzyskania porady skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Opis symboli
Pełny opis zastosowanych symboli znajduje się w instrukcji użytkownika 
załączonej do zestawu.

  Producent
  Zapoznać się z podręcznikiem  
  użytkownika

  Wyjałowiony  
  promieniowaniem

  Nie używać ponownie

  Numer serii   Data ważności

Pobieranie próbki krwi z opuszki palca

Usuwanie i utylizacja zużytego ostrza

Czyszczenie nakłuwacza i nakrętki

Lancetar OneTouch® Delica® nudi jednostavan i siguran način uzimanja kapljice 
kapilarne krvi.

Uređaj ima sedam postavki dubine uboda označenih oznakama od 1 do 7. 
Odaberite postavku koja će vam omogućiti dovoljnu dubinu uboda da biste dobili 
okruglu kapljicu krvi dovoljno veliku za postizanje točnih rezultata na mjeraču 
(pomoć u odabiru najbolje dubine uboda potražite u korisničkom priručniku koji ste 
dobili uz svoj uređaj).

NAPOMENA: Lancetar OneTouch® Delica® radi SAMO s lancetama OneTouch® 
Delica®. Za svako uzimanje uzorka upotrijebite novu, sterilnu lancetu. Ponovna 
uporaba lancete može dovesti do zatupljivanja ili savijanja vrha lancete što može 
dovesti do oštećenja vaše kože, stvaranja ožiljka i veće boli.

 OPREZ: Držite lancetar van dohvata djece. Lancetar, kapica, lancete i 
zaštitni poklopci za lancete predstavljaju moguću opasnost od gušenja.

 OPREZ: Da biste smanjili mogućnost infekcije:
•  Operite mjesto uboda sapunom i vodom prije uzimanja uzorka.
•  Nikad ni s kim ne dijelite lancetu ili lancetar.
•  Pri svakom uzimanju uzorka upotrijebite novu, sterilnu lancetu – lancete su 

za jednokratnu primjenu.
•  Održavajte lancetar čistim. 

Pri svakom uzimanju uzorka odaberite drugo mjesto uboda. Ponavljanje uboda na 
istom mjestu može izazvati osjetljivost i zadebljanja na koži.

Prije mjerenja temeljito operite ruke i mjesto 
uzimanja uzorka toplom vodom i sapunicom.  
Isperite i potpuno osušite.

 Uklonite kapicu s lancetara
Uklonite kapicu okrećući je u smjeru 
suprotnom od kazaljke na satu i zatim 
ravno povucite s uređaja.

 Umetnite sterilnu lancetu u lancetar
Postavite lancetu kako je ovdje prikazano, tako da lanceta 
može ući u držač lancete. Gurnite lancetu u uređaj dok ne 
sjedne na svoje mjesto i dok nije potpuno smještena u držač.

Zakrenite zaštitni poklopac za puni krug sve dok se ne odvoji 
od lancete. Sačuvajte zaštitni poklopac za kasnije 
uklanjanje i odlaganje lancete. Pogledajte Uklanjanje i 
odlaganje iskorištene lancete.

 Vratite kapicu na lancetar
Vratite kapicu na lancetar. Zakrenite 
kapicu u smjeru kazaljke na satu kako 
biste je učvrstili. 

Nemojte prejako zategnuti kapicu.

Uz lancetar OneTouch® Delica® ne dobiva se pribor potreban za provođenje 
mjerenja na alternativnom mjestu (AST). Lancetar OneTouch® Delica® nemojte 
upotrebljavati za dobivanje uzoraka na podlaktici ili dlanu pomoću mjerača iz 
obitelji uređaja OneTouch® Ultra® ili OneTouch® Verio™.

Ako želite provesti mjerenje na podlaktici ili dlanu, za neophodan pribor i upute 
o AST mjerenju, nazovite besplatnu liniju Lifescan odjela za podršku korisnicima 
0800 5433 radnim danom od 8 do 16 sati.
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 Prilagodite dubinu uboda
Uređaj ima sedam postavki dubine uboda označenih 
oznakama 1 do 7. Manji brojevi označavaju pliće ubode dok 
veći brojevi označavaju dublje ubode. Plići ubodi namijenjeni 
su djeci i većini odraslih osoba. Dublji ubodi namijenjeni su 
osobama s debljom ili otvrdlom kožom. Okrenite kotačić s 
dubinama da biste odabrali postavku.

NAPOMENA: Plići ubod prsta je možda manje bolan. Pokušajte prvo s plićom 
postavkom i povećavajte dubinu dok ne pronađete onu koja je dovoljno duboka za 
dobivanje uzorka krvi odgovarajuće veličine (pogledajte korisnički priručnik).

 Napnite lancetar
Povucite napinjač prema natrag sve dok ne čujete klik. Ako 
ne čujete klik, lancetar ste možda napeli kad ste umetali 
lancetu.

Informacije o čišćenju i dezinfekciji potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili 
uz mjerač. Ako korisnički priručnik ne sadrži informacije o ovome lancetaru i kapici, 
slijedite upute u nastavku.

Kako biste očistili ove dijelove, prebrišite ih mekom krpom navlaženom u blagoj 
otopini deterdženta u vodi. Ne uranjajte lancetar u ikakvu tekućinu.

Da biste dezinficirali lancetar i kapicu, pripremite otopinu koja se sastoji od jednog 
dijela kućanskog izbjeljivača i devet dijelova vode. Prebrišite lancetar mekom 
krpom navlaženom u toj otopini. U otopinu uronite samo kapicu na 30 minuta. 
Poslije dezinfekcije, kratko ih isperite vodom i ostavite da se osuše.*

*Slijedite upute proizvođača o rukovanju i pohrani izbjeljivača.

NAPOMENA: Ovaj lancetar ima izbacivač te ne morate izvlačiti iskorištenu lancetu.

 Skinite kapicu s lancetara
Uklonite kapicu okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na 
satu, a zatim direktnim povlačenjem s uređaja.

 Pokrijte izloženi vrh lancete 
Prije vađenja lancete, postavite 
zaštitni poklopac lancete na tvrdu 
podlogu i zatim utisnite vrh lancete u 
udubljenu stranu zaštitnog poklopca.

 Izbacite lancetu
Gurnite izbacivač prema naprijed dok lanceta ne izađe iz 
lancetara. Vratite izbacivač u njegov stražnji položaj. Ako se 
lanceta ne izbaci potpuno, ponovno napnite uređaj i gurnite 
izbacivač prema naprijed dok lanceta ne izađe van.

 Vratite kapicu na lancetar
Vratite kapicu na lancetar. Zakrenite 
kapicu u smjeru kazaljke na satu kako 
biste je učvrstili.

Nemojte prejako zategnuti kapicu.

Izuzetno je važno da za svako uzimanje uzorka upotrijebite novu lancetu.  
To će pomoći u sprečavanju infekcije i bolnosti jagodice prsta.

Odložite upotrebljene lancete nakon svake uporabe kako biste izbjegli nenamjerno 
ozljeđivanje lancetama. Upotrebljene lancete mogu se u vašoj državi smatrati 
biološki opasnim otpadom. Prilikom odlaganja takvog otpada vodite računa o 
preporukama zdravstvenih djelatnika i lokalnim propisima.

 Ubodite prst
Čvrsto pritisnite lancetar uz bočnu stranu prsta. Pritisnite 
gumb za otpuštanje. Uklonite lancetar s prsta.

 Osigurajte okruglu kapljicu krvi
Blago stisnite i/ili masirajte vrh prsta dok se ne formira 
kapljica krvi na prstu.

 Nanesite uzorak
Nanesite uzorak krvi. Slijedite upute u korisničkom priručniku o prikladnom 
nanošenju uzorka.

Ako se krv razmaže ili razlije, uzorak nemojte koristiti. 
Osušite mjesto uboda i blago istisnite još jednu kapljicu krvi, 
ili ubodite novo mjesto.

Odjel za podršku korisnicima tvrtke LifeScan:

Hrvatska: 0800 5433 (radnim danom od 8 do 16 sati)

Ako ne možete dobiti odjel za podršku korisnicima, zatražite savjet 
liječnika.

Opis simbola
Potpuni opis svih primjenjenih simbola potražite u korisničkom priručniku koji 
ste dobili sa sustavom.

  Proizvođač   Pogledati upute za uporabu

  Sterilizirano zračenjem   Za jednokratnu uporabu

  Serija   Datum isteka valjanosti

Uzimanje uzorka krvi iz jagodice prsta

Uklanjanje i odlaganje iskorištene lancete

Čišćenje lancetara i kapice

AW 06805403A
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Sprožilnik OneTouch® Delica® omogoča varen in preprost način pridobivanja 
kapljice kapilarne krvi.

Sprožilnik ima sedem nastavitev globine vboda, označenih s številkami od  
1 do 7. Izbrana nastavitev mora imeti dovolj globok vbod, da se pridobi okrogla 
kapljica krvi, ki zadostuje za pridobitev točnega rezultata na vašem merilniku  
(za informacije o ustrezni velikosti vzorca krvi glejte navodila za uporabo, priložena 
vašemu sistemu).

OPOMBA: S sprožilnikom OneTouch® Delica® se lahko uporabljajo SAMO lancete 
OneTouch® Delica®. Za vsako meritev uporabite novo, sterilno lanceto. Lanceta 
lahko pri ponovni uporabi otopi ali se ji upogne konica, kar lahko povzroči poškodbo 
kože, brazgotine in bolečine.

 OPOZORILO: Sprožilnik shranjujte nedosegljivo otrokom. Sprožilnik, 
pokrovček, lancete in zaščitni pokrovčki lancet predstavljajo nevarnost za zadušitev.

 OPOZORILO: Za zmanjšanje možnosti okužbe:
•  pred odvzemom vzorca umijte mesto vboda z milom in vodo,
•  lancete ali sprožilnika nikoli ne delite z drugimi osebami,
•  vedno uporabite novo, sterilno lanceto – lancete so namenjene izključno za 

enkratno uporabo,
•  vzdržujte čistočo sprožilnika. 

Za vsako meritev uporabite drugo mesto vboda. Ponovno prebadanje istega mesta 
lahko povzroči bolečino in brazgotino.

Pred testiranjem morate roke in mesto odvzema 
vzorca umiti s toplo milnico. Sperite in popolnoma 
posušite.

 Odstranite pokrovček 
sprožilnika.
Pokrovček odstranite tako, da ga 
obrnete v nasprotni smeri urinega 
kazalca, in potegnete stran od 
pripomočka.

 V sprožilnik vstavite sterilno lanceto.
Lanceto poravnajte tako, kot je prikazano na sliki. Lanceta 
naj se prilega nosilcu lancete. Lanceto potisnite v sprožilnik 
tako, da se zasliši zvok in ostane lanceta popolnoma 
nameščena v nosilcu. 

Zaščitni pokrovček enkrat obrnite tako, da se loči od 
lancete. Zaščitni pokrovček shranite za ločevanje in 
odstranjevanje lancete iz sprožilnika. Glejte Ločevanje 
od sprožilnika in odstranjevanje uporabljene lancete.

 Namestite pokrovček na 
sprožilnik.
Pokrovček namestite nazaj na 
sprožilnik; pokrovček zavrtite v smeri 
urinega kazalca, da ga pritrdite. 

Pokrovčka ne privijte premočno.

Vaš sistem OneTouch® Delica® ne vključuje vseh potrebnih pripomočkov za 
odvzem vzorcev krvi iz drugih mest (AST). Sistem OneTouch® Delica® se ne 
sme uporabljati za odvzem vzorcev krvi iz podlakti ali dlani skupaj z družinama 
merilnikov OneTouch® Ultra® ali OneTouch® Verio™.

Če želite odvzem vzorca krvi izvesti iz podlakti ali dlani, se za potrebne pripomočke 
in navodila za odvzem vzorcev krvi iz drugih mest obrnite na oddelek za stike s 
strankami LifeScan, INFOTEL: 080 14 41 (pon-pet: 08:00 - 16:00).

Hrbtna stran 
zaščitnega pokrovčka

Zaščitni pokrovček

Gumb za 
izstrel

Indikator 
globine 
vboda

Gumb za 
napenjanje

Sprožilni 
gumb

Pokrovček sprožilnika  
(za odvzem vzorca iz 
prstne blazinice)

Kolesce za 
nastavitev 
globine

Priprava sprožilnika

 Prilagodite nastavitev globine.
Sprožilnik ima sedem nastavitev globine vboda, označenih 
s številkami od 1 do 7. Manjše številke so namenjene 
plitvejšemu vbodu, velike pa globljemu vbodu. Plitvejši 
vbodi so namenjeni otrokom in večini odraslih. Globlji vbodi 
so namenjeni osebam z debelejšo in žuljavo kožo. Nastavitev 
izberete tako, da zasučete kolesce za nastavitev globine vboda.

OPOMBA: Plitvejši vbod v blazinico prsta bo morda manj boleč. Najprej poskusite 
s plitvejšo nastavitvijo in povečujte globino, dokler ne zaznate zadostne globine za 
pridobivanje vzorca krvi ustrezne velikosti (glejte navodila za uporabo).

 Napnite sprožilnik.
Gumb za napenjanje potisnite nazaj, dokler ne zaslišite klika.  
Če ne klikne, se je morda sprožilnik napel med vstavljanjem 
lancete.

Za čiščenje in razkuževanje glejte Priročnik za uporabnika, ki je priložen vašemu 
merilniku. Če v Priročniku za uporabnika ni navodil za sprožilnik in pokrovček, 
upoštevajte spodnja navodila.

Če želite sprožilnik in pokrovček očistiti, ju obrišite z mehko krpo, navlaženo z vodo 
in blagim detergentom. Sprožilnika ne namakajte v nobeno tekočino.

Če želite sprožilnik in pokrovček razkužiti, pripravite raztopino iz enega dela 
gospodinjskega belila in devetih delov vode. Sprožilnik obrišite z mehko krpo, 
namočeno v to raztopino. V to raztopino za 30 minut namočite samo pokrovček. 
Po razkuževanju hitro sperite z vodo in pustite, da se posušita na zraku.*

*Pri uporabi in shranjevanju belila upoštevajte navodila proizvajalca.

OPOMBA: Ta sprožilnik ima funkcijo izmetavanja, zato vam uporabljene lancete ni 
treba izvleči.

 Odstranite pokrovček sprožilnika.
Pokrovček odstranite tako, da ga zasučete v nasprotni smeri 
urinega kazalca, in potegnete stran od sprožilnika.

 Pokrijte izpostavljeno 
konico lancete.
Preden lanceto odstranite, položite 
zaščitni pokrovček lancete na trdno 
površino in konico lancete potisnite 
v hrbtno stran pokrovčka.

 Izvrzite lanceto.
Gumb za izstrel potiskajte naprej, dokler se lanceta ne 
izstreli iz sprožilnika. Gumb za izstrel potisnite nazaj v 
prvotni položaj. Če ne pride do pravilnega izmeta lancete, 
ponovno napnite sprožilnik, nato pa gumb za izstrel 
potisnite naprej, dokler lancete ne izvrže.

 Namestite pokrovček na 
sprožilnik.
Pokrovček namestite nazaj na 
sprožilnik; pokrovček zasučite v smeri 
urinega kazalca, da ga pritrdite.

Pokrovčka ne privijte premočno.

Pomembno je, da pri vsakem pridobivanju vzorca krvi uporabite novo lanceto.  
To bo pripomoglo k preprečitvi okužbe in bolečih prstnih blazinic.

Lanceto previdno zavrzite po vsaki uporabi, da se izognete nenamernim 
poškodbam zaradi vboda z lanceto. V vaši državi so uporabljene lancete morda 
obravnavane kot biološko nevarni odpadki. Za pravilno odstranjevanje upoštevajte 
priporočila vašega zdravnika ali lokalne predpise.

 Vbodite v prst.
Sprožilnik trdno držite ob strani prsta. Pritisnite sprožilni 
gumb. Odstranite sprožilnik s prsta.

 Iztisnite okroglo kapljico krvi.
Nežno stisnite in/ali masirajte prstno blazinico, dokler se na 
njej ne ustvari okrogla kapljica krvi.

 Nanesite vzorec.
Nanesite vzorec krvi. Za pravilen nanos vzorca upoštevajte navodila za uporabo.

Če se kri razmaže ali odteče navzdol, ne uporabite tega 
vzorca. Posušite območje in nežno iztisnite drugo kapljico krvi 
ali vbodite na drugem mestu.

Oddelek za stike s strankami LifeScan:

Slovenija: 080 14 41 (pon-pet: 08:00 - 16:00)

Če ne morete poklicati oddelka za stike s strankami, se za nasvet 
obrnite na zdravstvenega delavca.

Opis simbolov
Za popoln opis vseh uporabljenih simbolov glejte Priročnik za uporabnika, 
priložen sistemu.

  Proizvajalec   Glejte navodila za uporabo

  Sterilizirano s sevanjem   Samo za enkratno uporabo

  Številka serije   Rok uporabnosti

Odvzem vzorca krvi iz prstne blazinice

Ločevanje od sprožilnika in odstranjevanje  
  uporabljene lancete

Čiščenje sprožilnika in pokrovčka




