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Rövid útmutató

Ujjbegyszúró készülék II

Az ujjbegyszúró készülék használata

1. Az ujjbegyszúró készülék kupakjának (F) eltávolítása

Ferdén pattintsa le az ujjbegyszúró készülék kupakját.

2. A lándzsa (H) belehelyezése a lándzsatartóba (E)

Határozott mozdulattal helyezzen be egy új lándzsát a kék színű 
lándzsa tartó kehelybe. (Ezzel felhúzhatja az eszközt.)

3. A lándzsaborítás (G) lecsavarása

Az egyik kezével határozottan tartsa meg az eszközt, a másik kezével 
pedig csavarja le a lándzsaborítást.

4. Az ujjbegyszúró eszköz kupakjának (F) felhelyezése

Tegye fel a kupakot úgy, hogy az a helyére pattanjon.
Megjegyzés: Ha ujjbegyből vesz mintát, használja a sötét kupakot, 

ha pedig alternatív helyről vesz mintát, használja az áttetsző 

kupakot.

5. A mélység beállítása (A)

Az ujjbegyszúró készüléken 9 különböző mélység állítható be (lehetőség 
van félérték beállítására is). Az 1. szint a legkisebb mélység, az 5. szint 
pedig a legnagyobb.
Ujjbegyszúráshoz használjon kisebb mélységet. Alternatív helyről 
történő mintavételhez használja az áttetsző kupakot (I), amely rögzített 
mélységbeállítással rendelkezik.

6. A csúszka (D) felhúzása

Kattanásig húzza vissza a csúszkát. (Lehetséges, hogy a készülék 
felhúzása már a 2. lépésben megtörtént.) Most készen áll 
a vércukorszint-vizsgálat elvégzésére.

Rövid útmutató az ujjbegyszúró készülék használatához  

(lásd az ábrákat)

(A) Mélységbeállító tárcsa
(B) Mélységbeállítást jelző ablak
(C) Szúrógomb
(D) Felhúzó/Kiengedő csúszka
(E) Lándzsatartó
(F) Az ujjbegyszúró készülék kupakja
(G) Lándzsaborítás
(H) Lándzsa
(I) Átlátszó kupak (alternatív területről történő vérvételhez)

Ez a referencia útmutató kizárólag a FreeStyle ujjbegyszúró készülék II használatának módját mutatja be. 

A FreeStyle ujjbegyszúró készülék II FreeStyle lándzsákkal vagy Vékony lándzsákkal használható. 

A vércukorszint-ellenőrző rendszerrel és a vércukorszint-eredmények leolvasásával kapcsolatos teljes 

körű tájékoztatásért olvassa el a Felhasználói útmutatót.

Fontos:

Az ujjbegyszúró készüléket csak egy személy használhatja. Nem 
egészségügyi szakemberek általi használatra szolgál. Ugyanazon eszköz 
több személynél történő használata fertőzéshez vezethet.



(Ha az Ön rendszere nem tartalmaz áttetsző kupakot és szüksége van rá, 
vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.)

•	Ahhoz, hogy a mintavételi terület vérkeringése fokozódjon, néhány 
másodpercig dörzsölje határozottan azt a részt, amíg már úgy érzi, 
hogy felmelegedett.

•	Határozottan nyomja rá a szúró készüléket (az áttetsző kupakkal) 
a mintavételi területre.

•	Nyomja meg a Szúrás gombot (C). Ne emelje fel a készüléket.
•	Tartsa ott a készüléket, és fokozatosan növelje a nyomás néhány 

másodpercig, amíg ki nem alakul a vércsepp.
•	Emelje fel a szúró készüléket; vigyázzon arra, hogy ne kenje szét 

a vérmintát.
Megjegyzés: Kerülje az anyajegyeket, vénákat, csontokat és inakat. 
A mintavétel helyén véraláfutás alakulhat ki. Ha ez előfordul, válasszon 
más területet.

8. A lándzsa eltávolítása

•	Vegye le az Ujjbegyszúró készülék kupakját (F).
•	Nyomja lefelé a Kiengedő csúszkát (D), ezzel eltávolítva a lándzsát 

a készülékről.
•	A lándzsát a hulladékkezelésre vonatkozó helyi szabályozásoknak 

megfelelően kell eltávolítani és ártalmatlanítani.

Karbantartás

Az ujjbegyszúró eszköz külső felületét izopropil-alkohollal vagy szappanos 
vízzel törölje át. Kívánság szerint vegye le a kupakot, mossa el meleg vízzel 
és alaposan öblítse le. Az ujjbegyszúró eszközt a hordtáskában, tiszta és 
száraz helyen kell tárolni.
Fontos: Az ujjbegyszúró eszköz testét ne merítse bele vízbe vagy más 
folyadékba.
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Figyelmeztetés:

Vizsgálat ujjbegyből vett mintával. Ne használjon alternatív 

mintavételi helyet, amikor:

•	 Úgy érzi, hogy alacsony a vércukorszintje (hipoglikémiás), illetve, ha 
Önre jellemző, hogy nem szokta észrevenni az alacsony vércukorszint 
tüneteit.

•	 Ha úgy gondolja, hogy vércukorszintje gyorsan változik.
•	 Ha az alternatív helyről vett minta eredményei nem felelnek meg 

annak, ahogyan ténylegesen érzi magát.
•	 Még nem telt el két óra étkezés, inzulinbeadás vagy testmozgás után.

7. A mintavételi terület kiválasztása

a. Ujjbegyből történő mintavétel

•	Tartsa az ujjbegyszúró készüléket (a sötét kupakkal) határozottan 
az ujjbegy oldalához.

•	Nyomja meg a szúrógombot (C).
•	Préselje össze az ujját, amíg meg nem jelenik a vércsepp.
•	A vércukorszint-ellenőrző rendszerrel történő méréssel kapcsolatos 

további információért lásd a Felhasználói útmutatót.
b. Alternatív helyről történő mintavétel

Az ujjbegytől eltérő alternatív helyről történő mintavételhez olvassa 
el a tesztcsík használati utasítását.

A legtöbb ujjbegyszúró készülékkel 

használható.

Ne használja a lándzsákat, ha a csomagolásuk 

a vásárláskor nem volt lezárva.

Ne használja a lándzsát, ha a védőkupakot 

korábban eltávolították róla.

A lándzsát csak egyszer használja, majd 

miután visszatette rá a védőkupakot, dobja ki.

A használt lándzsákat biztonságosan, egy 

műanyag vagy kartondobozba kell kidobni.

SOHA ne használja ugyanazt a lándzsát 

különböző személyektől való vérvételre.

A lándzsákat tilos újrahasználni!

A lándzsákat sugárzással sterilizálták.
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