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DIAGNOSIS Nakłuwacz Optilet Mini automatyczny
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

Nakłuwacz Optilet Mini automatyczny

Optilet mini to wygodny i bezpieczny nakłuwacz z wyrzutnikiem zużytych lancetów. 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.  

 

Sposób użycia

Umyj ręce mydłem i ciepłą wodą, a następnie wysusz je dokładnie. Zdejmij osłonę nakłuwacza.

Umieść nowy lancet w nośniku.

Zdejmij nasadkę ochronną z lancetu. Nie wyrzucaj tej nasadki.

Z powrotem załóż osłonę nakłuwacza.

Wybierz pożądaną głębokość nakłucia, aby pozyskać odpowiednią próbkę krwi z jak najmniejszym dyskomfortem. Ustaw głębokość
obracając osłoną nakłuwacza.

Przytrzymaj urządzenie jedną ręką. Drugą ręką pociągnij nasuwaną tuleję doprzoduażusłyszyszkliknięcie. Urządzenie jest teraz gotowe
do użycia. Urządzenie można przywrócić do pierwotnej pozycji zwalniając nasuwaną tuleję.
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Aby uzyskać wystarczającą próbkę krwi rozmasuj energicznie miejsce pobrania, a następnie umieść dłoń możliwie nisko. Przyłóż koniec
urządzenia do palca, z którego ma być pobrana próbka krwi. Wciśnij przycisk, żeby wykonać nakłucie. Odłóż nakłuwacz i postępuj dalej
zgodnie z instrukcją użycia Twojego  

glukometru.

W przypadku korzystania z nasadki AST (dostępna opcjonalnie) przyłóż koniec urządzenia do ramienia, z którego pobierana będzie
próbka krwi. Dociśnij, aby lekko unieść skórę w obszarze pobierania. Wciśnij przycisk, aby wykonać nakłucie. Możesz również użyć
regulowanej nasadki AST montując ją na nakłuwaczu. Aby uzyskać próbkę wykonaj te same czynności.

Po zakończeniu zdejmij regulowaną końcówkę. Załóż z powrotem nasadkę ochronną na odsłonięty lancet.Nigdy nie kieruj ostrza lancetu
w kierunku innych osób. Wysuń dźwignię wyrzutnika do przodu, a następnie usuń lancet do odpowiedniego pojemnika. Ustaw dźwignię
wyrzutnika do pozycji pierwotnej, a następnie wciśnij przycisk. Załóż z powrotem regulowaną końcówkę. Teraz nakłuwacz jest gotowy
do ponownego użycia.

 

Czyszczenie nakłuwacza i nasadki

W celu oczyszczenia 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 1:10. 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.

 

Ważne

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.  

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.  
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