
Instrukcja do pobrania próbki krwi 

 

1. Umyj ręce w ciepłej wodzie, co zmiękczy skórę i poprawi przepływ krwi. 

2. Wyjmij z opakowania ochronnego probówkę na krew (Microvette), a następnie zdejmij 
pomarańczową osłonkę. 

3. Wybierz palec, z którego będzie pobierana krew, oczyść gazikiem dezynfekcyjnym 
(dostarczonym w zestawie) i pozostaw do wyschnięcia. 

4. Zdejmij osłonkę z lancetu (rys. 1, kolor lancetu może być inny niż na zdjęciu). 

5. Dotknij czerwonym końcem lancetu skórę palca, z którego będzie pobierana krew, a 
następnie delikatnie naciśnij (rys. 2). Możesz poczuć niewielkie ukłucie w momencie 
przebijania skóry. 

6. Delikatnie pomasuj palec w kierunku ukłucia, aby uzyskać kroplę krwi. 

7. Przeciągnij delikatnie przekłuty palec po obrzeżu probówki, tak ażeby krew spłynęła 
do środka. Powtarzaj tą czynność dopóki nie wypełnisz próbówki krwią do połowy 
(rys. 3)*. 

8. Po pobraniu próbki, nałóż osłonkę pomarańczową z powrotem na probówkę i dociśnij, 
tak aby się zatrzasnęła. 

9. Wpisz swoje dane (imię, nazwisko, data urodzenia) na plastikowym pojemniku 
ochronnym,  włóż do niego próbówkę, a następnie go zakręć (rys. 4). 

10. Wypełnij załączony formularz. 

11. Zużyty lancet umieść ponownie w plastykowym woreczku. 

12. Do płaskiego plastykowego pudełka zestawu włóż: 

(a) plastykowy pojemnik, w którym jest umieszczona próbówka z Twoją krwią, 

(b) wypełniony formularz 

13. Wyślij zestaw z pobraną próbką krwi na uzgodniony adres. 

 

*Kolejny lancet jest dołączony do zestawu na wypadek potrzeby przekłucia drugiego 

palca, tak aby uzyskać odpowiednią ilość krwi. 

 

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 012 3994334 lub mailowy info@foodprint.pl 

 

Bezpieczny lancet 

Wyprodukowano i oznaczono symbolem CE zgodnie z Dyrektywą  93/42/EEC przez MediPurpose Pte Ltd. Singapore. 
Numer Partii: NSP45/2007. Do zużycia przed 2011/11. Wysterylizowane.  DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA 

 

Microvette – probówka na krew 

Wyprodukowana i oznaczona symbolem CE zgodnie z Dyrektywą  93/42/EEC przez Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, 
Leicester LE4 1AW. Numer Partii: 7070801. Do zużycia przed 2010/03. DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA 
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Zestaw został wyprodukowany i dostarczony przez 

Cambridge Nutritional Sciences, Wielka  Brytania. 
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ZESTAW DO POBRANIA PRÓBKI KRWI 

Przed rozpoczęciem zapoznaj się dokładnie z Instrukcją pobrania próbki krwi. 

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

Zawartość opakowania: 

1. Microvette: Probówka do pobrania krwi, wyłącznie do jednorazowego użycia (wyprodukowana i oznaczona symbolem 
CE zgodnie z Dyrektywą  93/42/EEC przez Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, Leicester LE4 1AW). 

2. Bezpieczny lancet: Lancet do przekłucia palca, wyłącznie do jednorazowego użycia. Drugi lancet jest dołączony na 
wypadek potrzeby pobrania krwi z innego palca (wyprodukowana i oznaczona symbolem CE [CE 0197] zgodnie z 
Dyrektywą  93/42/EEC przez MediPurpose Pte Ltd. Singapore). 

3. Gazik dezynfekcyjny 

4. Plastykowy woreczek na  zużyte materiały. 

5. Plastykowy pojemnik ochronny dla probówkę. 

6. Formularz zlecenia 

7. Instrukcja pobrania próbki krwi 
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