Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de verpakking
In de verpakking bevinden zich minimaal de volgende onderdelen:
2
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Stap 1
Was uw handen met warm
water en zeep.
Leg alles klaar op een
schone ondergrond.

Tips voor optimaal gebruik van deze
bloedafnameset

Ontsmettingsdoekje

2 vingerprikkers

4

•Lees voor u begint zorvuldig deze handleiding
•De videohandleiding vindt u op
www.soatestanywhere.nl
•Verstuur het bloed op de dag van bloedafname.
•U kunt het elke dag versturen, bij voorkeur op
zondag t/m donderdag, tenzij er meer dan 2 dagen
geen reguliere werkdag is (bv kerst, pasen, etc.).
•Uw bloed moet binnen 4 dagen na prikken in het
laboratorium zijn, om betrouwbare metingen te
kunnen verrichten.
Heeft u vragen of suggesties?
Neem dan contact met ons op!
+31 (23) - 5300 538 (tijdens kantooruren)
 support@soatestanywhere.nl
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Filter

Buisje met vloeistof
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Zuiger met sponsje

9

De kleine lettertjes

Absorptie zakje

Lekvrije sealbag

10. Aanvraagformulier
(Indien u meer dan één buisje moet afnemen bevinden zich in deze
verpakking van de nummers 3-7 dubbele aantallen.)

Stap 7

Dit product mag door iedereen gebruikt worden, behalve door
personen: - met een lage bloedstolling
- die in shocktoestand verkeren
Algemeen
- Het is belangrijk om uw handen goed te wassen en uw vingertop te
desinfecteren met het ontsmettingsdoekje
- Gebruik altijd een schone tafel om uw hand op te leggen bij het afnemen van het bloed
- Dit product mag niet door meerdere personen worden gebruikt
- Dit product is geschikt voor eenmalig gebruik
- Dit product alleen gebruiken voor het prikken van bloed
- Met de vingerprikker alleen in de vingertop prikken
- De onderdelen die zich in de verpakking bevinden niet uit elkaar halen
- Houd dit product buiten bereik van kinderen
- Vermijd contact met ogen en mond
- Bewaar het product op een donkere plaats en bij kamertemperatuur.
- Gebruik het product niet als de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is. Deze staat op de verpakking.
- Na het prikken het pakket niet op een warme plaats bewaren. Als het
warmer is dan 25 graden Celcius, bewaar het pakket dan tot verzending in de koelkast.
- Niets uit de verpakking is bestemd voor inwendig gebruik.
- Het resultaat van dit onderzoek is voor uw eigen gebruik en uw eigen
verantwoording. Indien u aan uw eigen gezondheid of lichamelijke
conditie twijfelt, ga dan naar uw huisarts.
- Dit product kan onderhevig zijn aan productontwikkeling.
De algemene voorwaarden kunt u nalezen op de website;
www.soatestanywhere.nl
versie september 2010

Stap 4
Leg uw hand met de rug
naar beneden op tafel.

Pleister

klik

Stap 3
Als u koude handen heeft,
maak deze dan eerst
warm in warm water.

Draai het witte dopje van
één van de vingerprikkers (2)
(niet trekken of breken).

Ontsmet uw middelvinger
met het doekje (1). Wacht tot
de vinger droog is voor het
prikken.

De tweede vingerprikker
is een reserve prikker.

Masseer het bloed enkele
tellen omhoog naar de top
van uw middelvinger.

Afsluitdop

Meer dan 1 buisje nodig? Herhaal dan vanaf stap 2.
Wanneer er nog genoeg bloed uit de eerste prikplaats
komt kan de afname herhaald worden vanaf stap 5.

SOATestAnywhere B.V.
Haarlem

Maak het zilverkleurige zakje
open en haal het buisje met
vloeistof (4) eruit.
Zet het buisje in de ronde
opening van de plastic
verpakking.

Stap 2

Draai het witte dopje van
het buisje met vloeistof (4).
Pak de zuiger aan de zijkant
vast.
Zet de zuiger met het bloed
gevulde sponsje in het buisje
met vloeistof (4). Druk aan
totdat u een klik hoort.
U heeft nu even de tijd om
de pleister aan te brengen.

Stap 11
Laat het ﬁlter in het buisje
zitten!
Plaats de groene afsluitdop
(6) in het buisje met het
zwarte puntje naar beneden.
Draai deze nu stevig
vast om het buisje
luchtdicht af te sluiten.

Plaats de vingerprikker (2) aan
de zijkant van het topje van
uw middelvinger en druk
deze aan.

Stap 5

Stap 6
Neem zuiger met sponsje (3)
tussen duim en wijsvinger en
zuig daarmee de bloeddruppels
op.

Volgt er niet meteen een
druppel bloed, stuw dan
met uw andere hand zoveel mogelijk bloed naar
uw vingertop.

Herhaal stap 5 en 6 totdat het
sponsje geen bloed meer
opneemt. U kunt tijdens het
stuwen de zuiger neerleggen.

Druk daarna op de witte
knop aan de bovenzijde.
Het naaldje prikt dan in de
vinger.

Stap 8
Druk op het groene knopje
van de zuiger, zodat het
sponsje met bloed in het
buisje valt.

Stap 9

Stap 10
Open het buisje weer.
Pak het ﬁlter (5) en steek
deze, met het zwarte
gedeelte naar beneden, in
het buisje met vloeistof.
Druk het ﬁlter helemaal
naar beneden.

Schud het buisje ca.
40 seconden goed, totdat
het sponsje niet meer te
zien is in de rode vloeistof.

Haal nu de zuiger uit het
buisje.
Sluit het buisje af met het
witte dopje.

Stap 12
Neem één barcode sticker van
het aanvraagformulier en plak
deze op het buisje zoals op
de afbeelding.
Plaats het buisje in het
absorptiezakje (8). Doe dit
zakje in de sealbag (9).
Verwijder de zilverkleurige
foliestrip om het zakje
dicht te plakken.

U ziet het heldere bloedplasma boven het zwarte
gedeelte verschijnen.

LET OP: 40 SECONDEN
GOED SCHUDDEN!

Stap 13
Doe de sealbag samen met het
ingevulde aanvraagformulier
in de witte doos.
De witte doos is gefrankeerd.
Plak de doos dicht en breng het
direct naar de brievenbus, bij
voorkeur vlak voor de
eerstvolgende lichting.
De materialen die overblijven,
kunt u bij het gewone huisafval
deponeren.

Bloedafnameset (Demecal Set)
IVD
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