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Met dit prikapparaat kunt u eenvoudig en vrijwel pijnloos capillair bloed uit de vingertop (of een andere 
prikplaats) afnemen.

Dit prikapparaat heeft 6 standen voor de gewenste aanprikdiepte:

Oppervlakkig Diep

Normale huid Zachte of dunne huid Dikke of vereelte huid  
Hoe langer de indicatorlijn, hoe dieper de naald in de huid gaat.

WAARSCHUWING

Om de kans op infectie te verkleinen:
 f Deel de naaldjes en het prikapparaat niet met anderen.
 f Gebruik altijd een nieuw, steriel naaldje. De naaldjes zijn alleen geschikt voor eenmalig gebruik.
 f Zorg dat er geen handcrème, vettigheid of vuil in of op de naaldjes en het prikapparaat komt.
 f Het gebruikte naaldje kan biologisch gevaarlijk materiaal zijn. Verwijder het daarom volgens de daar-

voor bestemde lokale voorschriften.

Voorbereiding van het prikapparaat

1. Draai de dop en trek de dop van het  
prikapparaat.

2. Breng het naaldje in de naaldhouder en druk 
deze stevig aan tot het goed vastzit.

3. Draai het beschermplaatje van het naaldje. 4. Plaats de dop en draai de dop om de vergren-
deling te sluiten, zoals in de afbeelding, tot u de 
klik hoort.Als de vergrendeling op de juiste wijze 
wordt gesloten, staat de indicator van de vergren-
deling in de uiterste positie rechts.

5. Houd de dop vast en kies de gewenste aanprik-
diepte door de instelbare punt in een van beide 
richtingen te draaien tot de pijl op  
de dop naar de gewenste diepte wijst.

6. Trek het spansysteem terug tot u een klik hoort. 
U ziet de ontgrendelingsknop van kleur verande-
ren wanneer het systeem klaar is.

 f Als u geen klik hoort, kan het zijn dat de 
pen is aangespannen toen het naaldje werd 
aangebracht.



NB:

Wat te doen voor u een druppel bloed verzamelt:
 f U wast voor u begint uw handen en u droogt deze goed af.
 f U kiest een prikplaats op de vingertop.
 f U wrijft gedurende 20 seconden over de prikplaats voor u met het aanprikken begint.
 f U maakt de prikplaats schoon met een wattenstaafje met een 70%-alcoholoplossing en laat het aan de 

lucht drogen.

7. Het aanprikken van de vinger
Druk het prikapparaat tegen de vingertop op de 
zijkant van uw vingertop. Druk op de ontgrende-
lingsknop om uw vinger aan te prikken. Als u een 
klik hoort, is het aanprikken voltooid.

8. Verwijder het prikapparaat van de prikplaats. 
Na het aanprikken verwijdert u de eerste druppel 
bloed met een schoon wattenstaafje. Knijp zacht-
jes in het aangeprikte gebied tot er een andere 
druppel bloed naar buiten komt. Zorg ervoor dat u 
de bloeddruppel NIET uitsmeert. Houd de teststrip 
tegen de druppel bloed.

9. Verwijder het naaldje door eerst de dop eraf 
te draaien. U verwijdert het gebruikte naaldje op 
veilige wijze door het beschermplaatje op een 
hard oppervlak te plaatsen en de nu blootliggende 
punt van het naaldje in het beschermplaatje te 
drukken.

10. Schuif het uitwerpsysteem naar voren om het 
gebruikte naaldje te verwijderen. Verwijder het 
naaldje volgens de lokale voorschriften.

 f Wanneer u een bloedmonster wilt afnemen 
van een andere prikplaats dan de vingertop, 
gebruikt u de doorzichtige AST dop.

Alternatieve prikplaatsen (AST)

De AST dop wordt niet standaard meegeleverd. Deze dient apart besteld te worden. 

NB:

Deze mogelijkheid is niet voor alle bloedglucosemeters 
beschikbaar. Lees de gebruiksaanwijzing van de 
bloedglucosemeter om te zien of u met uw systeem AST 
kunt uitvoeren.

Het aanprikken van een andere plek dan de vingertop wordt ook wel het gebruik van alternatieve 
prikplaatsen (alternative site testing – AST) genoemd. Lees de rubriek ‘Alternatieve prikplaatsen’ in 
de gebruiksaanwijzing van uw bloedglucosemeter voordat u een andere prikplaats dan de vingertop 
aanprikt. Vervang de dop van het prikapparaat door de doorzichtige dop voor alternatieve prikplaatsen.  
Trek het spansysteem terug tot u een klik hoort. Wanneer u de onderarm, bovenarm, hand, dij of kuit 
aanprikt, let dan op dat u niet prikt in een gebied waar de bloedvaten duidelijk te zien zijn. Dit kan namelijk 
een bloeding veroorzaken.

Schoonmaken Uitleg symbolen

Het naaldje is een wegwerpartikel en alleen 
geschikt voor eenmalig gebruik. Het prikapparaat 
kan vaker worden gebruikt. Maak het prikapparaat  
schoon met water en zachte zeep en veeg het 
prikapparaat met een doekje schoon. Spoel het 
prikapparaat NIET onder stromend water af.  
Desinfecteer de dop door deze gedurende  
10 minuten in een 70%-alcoholoplossing te plaat-
sen en vervolgens aan de lucht te laten drogen. 
Plaats het prikapparaat niet in de vaatwasser en 
gebruik geen schoonmaakmiddelen.
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