
Instrukcja pobrania próbki krwi 

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

2. Wyjmij 2 małe probówki (microvette) z plastikowych probówek ochronnej. Z microvette zdejmij 

białe osłonki. 

3. Wybierz palec, z którego będzie pobierana krew, oczyść gazikiem dezynfekcyjnym (zawartym  

w zestawie) i pozostaw do wyschnięcia.  

4. Zdejmij osłonkę z lancetu (kolor lancetu może być różny) (1). 

5. Naciśnij kciukiem na opuszek palca, z którego będzie pobierana krew, aby napiąć skórę. 

Następnie przyłóż do skóry czerwony koniec lancetu i delikatnie go naciśnij (2). Poczujesz 

niewielkie ukłucie w trakcie przebicia skóry.  

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

7. Przeciągnij delikatnie przekuty palec po obrzeżu próbówki, tak żeby krew spłynęła do środka. 

Powtarzaj tą czynność do póki nie zapełnisz krwią próbówek do wyznaczonej kreski (3)* 

8. Po pobraniu próbki, nałóż z powrotem białą osłonkę na próbówkę i kilkukrotnie wstrząśnij 

probówką, aby krew się dobrze wymieszała. Podpisz probówki (imię, nazwisko, pesel). 

9. Włóż próbówkę do środka plastykowego pojemnika ochronnego (4). 

10. Wypełnij załączony formularz (imię, nazwisko, pesel, dane kontaktowe) i oznacz, jaki test 

chcesz wykonać. 

11. Zużyty lancet umieść ponownie do plastykowego woreczka. 

12. W plastykowym pudełku zestawu umieść: 

(a) Plastykowy pojemnik, w którym są umieszczone próbówki z Twoją krwią 

(b) Wypełniony formularz 

13. Wyślij zestaw z próbką krwi na adres załączony w zestawie. 

* Dodatkowy lancet jest dołączony w przypadku potrzeby przekłucia drugiego palca, żeby uzyskać odpowiednią ilość krwi. 

 

W razie potrzeby proszę dzwonić na telefon: (22) 831 66 03 
 
Zabezpieczony lancet 
Wyprodukowany i oznaczony symbolem CE zgodnie z Dyrektywą  93/42/EEC przez MediPurpose Pte Ltd. Singapore. Numer Partii: 
NSP45/2013   DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA. 
 
Microvette 
Wyprodukowana i oznaczona symbolem CE zgodnie z Dyrektywą  93/42/EEC przez Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, Leicester LE4 1AW. 
Numer Partii: 7070801   DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zestaw jest 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. 

Opakowanie zawiera: 

1. 2 x Microvette® (probówka do pobrania krwi) 

2. Zabezpieczony lancet do przekłucia palca 

3. Gazik dezynfekcyjny 

4. Plaster z opatrunkiem 

5. Plastykowy woreczek na zużyte materiały 

6. 2 x Plastykowy pojemnik ochronny dla próbówki 

7. Formularz zamówienia 
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