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MATINTOLERANSETEST
BRUKSANVISNING

INNHOLD
Konvolutten inneholder alt som trengs for å gjennomføre testen og sende prøven:
- 1 testkort
- 1 desinfeksjonsserviett
- 2 sterile lansetter
- pakningsvedlegg
- kundeinformasjonsskjema
- fortrykt konvolutt
FORHOLDSREGLER
1. Les nøye gjennom instruksjonene før du gjennomfører testen.
2. Oppbevares utilgjengelig for barn.
3. Settet skal kun brukes av voksne, eller under tilsyn av en voksen.
4. Lansetten er kun for engangsbruk.
5. Ikke bruk settet etter utløpsdato.
6. Oppbevares ved romtemperatur. Skal ikke fryses.
7. Testen er kun for in vitro-diagnostisk bruk.
8. Kun for ekstern bruk. SKAL IKKE SVELGES.
9. Alle komponenter skal avhendes på en forskriftsmessig måte etter bruk.
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FREMGANGSMÅTE
1.

Rengjør fingertuppen ved å vaske hendene godt.

2.

Riv opp beskyttelsesposen (fra hakket), og ta ut

FIG.

A

FIG.

E

testkortet.
3.

Kast den lille tørkemiddelposen.

4.

Trykk den lille oransje staven inn i lansetten til
du hører et KLIKK. Enheten er da aktivert. – FIG. A Pass på
at du ikke trykker på utløseren, da dette kan gjøre at
nålen kommer ut for tidlig.

5.

Vri hetten på lansetten, og ta den av. – FIG. B

6.

Vask tuppen på peke- eller langfingeren med
desinfeksjonsservietten. Øk blodgjennomstrømningen i
fingeren
ved å massere fremover mot tuppen.

7.

Press lansetten mot den desinfiserte fingeren, og trykk
bestemt. – FIG. C

8.

Trykk mot fingertuppen for å få ut blod. – FIG. D

Se videoen:
http://youtu.be/za-ENmcnVNY
9.

Plasser en stor bloddråpe i sirkelen på kortet, uten å
trykke fingertuppen mot membranen. – FIG. E
Blodprøven skal dekke hele absorpsjonsmembranen!

10. Fyll inn skjemaet som følger med settet, og signer det. –
FIG. F
11. Legg testkortet og skjemaet i den fortrykte konvolutten
som fulgte med settet. Send den samme dag.
12. Du får tilsendt resultatrapporten samt kostholdsråd.

