Bruksanvisning (for høyrehendte)

Gjør dette FØRST!

Prøvetaking ved hjelp av Mitra® prøvetakingsredskap

(Se bruksanvisning for
venstrehendte på motsatt side)

Klargjør lansett
(vri av

1

Underfylt
4

Korrekt fylt

Forberedelser
(se "Gjør dette
FØRST" til høyre).

Varm hendene i 30
sekunder (bevege dem
mot hverandre).

3

Vask hendene
godt med såpe og
varmt vann.

Overfylt

Dersom nødvendig,
massér oppover fingeren til bloddråpe
kommer.

5

Hvil venstre hånd på et
stødig underlag.
Stikk fingeren ved å
trykke på
lansett slik
at ‘klikk’
høres.

beskyttelse-topp)

Ta beholderen ut av
prøveposen

Legg beholderen ned, tørk bort blod
fra fingeren, og sett på plaster.

La første tipp være i varsom kontakt med bloddråpe. Se at den blir fullstendig rød, la det gå 2
sekunder, og ta så bort tipp.
Gjenta med andre tipp.

7

Lukk beholderen.
(sett på
korrekt
etikett)

8

Åpne
beholderen

Legg beholderen i prøveposen,
lukk lynlåsen og legg posen i
konvolutt.
Legg ved skjema med utfylte opplysninger, lukk konvolutten
og send som post.

Åpne gassbind/kompress

Bruksområde
Mitra prøvetakingsredskap er klassifisert som FDA klasse 1 ikke-sterilt utstyr til engangs bruk. Den
brukes til innsamling, oppbevaring og transport av prøvemateriale (blod og andre biologiske væsker).

IFU -022-0819_NO

Brukere
Mitra prøvetakingsredskap brukes av laboratoriepersonell, helsepersonell og sluttbrukere
for å samle inn, oppbevare og transportere blod eller andre biologiske væsker.

Kryssene “x” viser foreslåtte
stikksteder for lansett

x

x
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x
x
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IKKE ta ut
tørremiddelet

(Det er OK å la samme tipp komme i kontakt med
bloddråpe flere ganger for å få den helt fylt)

Tørk bort første
dråpe fra fingeren.
6

2

Neoteryx LLC
421 Amapola Avenue
Torrance, CA 90501,USA
310-787-8747
www.neoteryx.com

IVD

2

Ansvarsbegrensning
Mitra prøvetakingsredskap (klasse 1 medisinsk utstyr) er beregnet for direkte prøveinnsamling av blod og andre biologiske væsker. Den er ikke spesifikk for noen klinisk
test, og den fremskaffer i seg selv ikke noe klinisk-diagnostisk resultat. Klinisk-diagnostiske laboratorier som anvender Mitra prøvetakingsredskap til prøveinnsamling,
må validere testene i samsvar med krav gitt av sin egen organisasjon.
Mitra prøvetakingsredskap er FDA Klasse 1 utstyr på unntaksliste. Neoteryx innehar et kvalitetssystem som er basert på FDA god tilvirkningspraksis (Good manufacturing practices,
21 CFR 820 regulations), and ISO-13485.
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Klargjør plaster

Tipper til
prøvetaking

Bruksanvisning (for venstrehendte)

Gjør dette FØRST!

Prøvetaking ved hjelp av Mitra® prøvetakingsredskap

(Se bruksanvisning for
høyrehendte på motsatt side)

Klargjør lansett
(vri av

1

beskyttelse-topp)

Ta beholderen ut av
prøveposen

IKKE ta ut
tørremiddelet

4

Åpne
beholderen

Korrekt fylt

Underfylt

Forberedelser
(se "Gjør dette
FØRST” til venstre).

Overfylt

5

Dersom nødvendig,
massér oppover fingeren til bloddråpe
kommer.

6

Varm hendene i 30
sekunder (bevege dem
mot hverandre).

Vask hendene godt
med såpe og varmt
vann.

3

Hvil høyre hånd på et
stødig underlag. Stikk
fingeren ved å trykke på
lansett slik
at ‘klikk’
høres.

La første tipp være i varsom kontakt med bloddråpe. Se at den blir fullstendig rød, la det gå 2
sekunder, og ta så bort tipp.
Gjenta med andre tipp.
(Det er OK å la samme tipp komme i kontakt med
bloddråpe flere ganger for å få den helt fylt)

Tørk bort første dråpe
fra fingeren.

Tipper til
prøvetaking

2

Legg beholderen ned, tørk bort blod
fra fingeren, og sett på plaster.

Lukk beholderen.

7

(sett på
korrekt
etikett)

Åpne gassbind/kompress

8

Legg beholderen i prøveposen,
lukk lynlåsen og legg posen i
konvolutt.
Legg ved skjema med utfylte
opplysninger, lukk konvolutten
og send som post.

Bruksområde
Mitra prøvetakingsredskap er klassifisert som FDA klasse 1 ikke-sterilt utstyr til engangs bruk. Den
brukes til innsamling, oppbevaring og transport av prøvemateriale (blod og andre biologiske væsker).

Klargjør plaster
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Brukere
Mitra prøvetakingsredskap brukes av laboratoriepersonell, helsepersonell og sluttbrukere
for å samle inn, oppbevare og transportere blod eller andre biologiske væsker.

Kryssene “x” viser foreslåtte
stikksteder for lansett

x
x

x
x
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Ansvarsbegrensning
Mitra prøvetakingsredskap (klasse 1 medisinsk utstyr) er beregnet for direkte prøveinnsamling av blod og andre biologiske væsker. Den er ikke spesifikk for noen klinisk
test, og den fremskaffer i seg selv ikke noe klinisk-diagnostisk resultat. Klinisk-diagnostiske laboratorier som anvender Mitra prøvetakingsredskap til prøveinnsamling,
må validere testene i samsvar med krav gitt av sin egen organisasjon.
Mitra prøvetakingsredskap er FDA Klasse 1 utstyr på unntaksliste. Neoteryx innehar et kvalitetssystem som er basert på FDA god tilvirkningspraksis (Good manufacturing practices,
21 CFR 820 regulations), and ISO-13485.
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