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1 Vegyen mintát meleg 
vagy felmelegített 

kézből. A mintavétel helye 
a középső és a gyűrűs ujjak 
oldalsó része.

4 Helyezzen megfelelő 
méretű  lándzsát 

szorosan a bőrhöz, majd 
szúrja át a bőrt. Engedje el 
az ujj szorítását.

2 Tisztítsa meg az ujjat 
alkoholos törléssel. Egy 

törlés elég. Hagyja az ujjat 
megszáradni.

5 Préselje ki és törölje 
le az első cseppet. 

Préseljen ki új vércseppet 
a tényleges mintavételhez. 
Szorítsa a mintavételhez 
használt ujjat, de ne 
folyamatosan.

3 Támassza meg 
hüvelykujjával azt az 

ujjat amiből a mintát fogja 
venni. A mutató és a középső 
ujjával teljes hosszában 
préselje azt az ujjat, amiből 
a mintát fogja venni, 
hogy a mintavétel helye 
megduzzadjon.

7 Megjegyzés! Ellenőrizze, 
hogy a kapilláris rész 

teljesen fel van-e töltve.  
Ne törölje le a mintagyűjtőt! 
Ha több minta van  
a mintagyűjtőn, dobja ki  
a mintagyűjtőt. 
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Helyes mintagyűjtési  
technika:

• Melegítse fel  
a kezeket

• Kerülje a fejést

• Kerülje a folyamatos 
szorítást

6 Tartsa a mintagyűjtőt 
csaknem vízszintesen, 

közvetlenül a vércsepp 
felszíne alá. Töltse fel 
teljesen a mintagyűjtő 
kapilláris részét.
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Mintavételi helyek
A hideg kezet fel kell melegíteni, hogy megkönnyítsük a 
mintavételt. Az emberek a hüvelykujjukat és az mutatóujjukat 
használják a fogáshoz, ezért ezek nem ajánlott mintavételi 
helyekként. A kisujj bőre sokkal vékonyabb, mint a többi ujj 
esetében, ami a csont elérésének kockázatát növeli. Az ujjak 
oldalán több hajszálér és kevesebb ideg van, mint a középső 
részeken, ami csökkenti a mintavétel miatt okozott fájdalmat.

A mintavételi hely tisztítása
A fertőzések elkerülése érdekében fontos a mintavételi hely 
tisztítása. Hagyja, hogy az alkohol / víz elpárologjon a bőrről, 
hogy ne hígítsák fel a mintát. Sőt, egy csepp vér sem  fog 
megmaradni a nedves bőrön. 

A mintavétel poziciója
A beteg tenyerét szilárdan kell tartani, hogy a páciens ne tudja 
hátrahúzni a kezét, amikor azt megszúrja. A minta vételekor 
nyomja meg a beteg ujját, hogy az megteljen vérrel.

A szúrás
Van mind szúró, mind vágó lándzsa. A vágott  gyakran 
hatékonyabb, mint a szúrt seb. Ha a lándzsa túl kicsi, nehéz 
elérni, hogy elég nagy legyen a vércsepp. Válassza ki a 
páciensnek megfelelő méretű lándzsát. Nyomja a lándzsát  
erősen a bőrhöz, hogy elkerülje a túl kicsi szúrást.

A minta gyűjtése előtt távolítsa el a védőfóliát a küvettáról. 
Helyezze a mintagyűjtőt a küvettába. Zárja le a küvettát 
reagens kupakkal. Ne nyomja le a kupak türkizkék belső részét.

Vércsepp
Az első csepp többnyire intersticiális folyadékkal telt, ezért 
kell letörölni. A mintavétel előtt hagyja,  hogy egy csepp jó 
minőségű vér gyűjön össze. A mintavételhez használt ujjat 
szorosan, de ne folyamatosan, és a szúrás helye mellett 
nyomja meg. Ha szorítania kell az ujjat a megfelelő mennyiségű  
mintavétel miatt, ne felejtse el időről időre felengedni a 
szorítást. Túl erős nyomás hatására megnőhet az intersticiális 
folyadék mennyisége a mintában.

A mintagyűjtő töltése (10µl) 
Tartsa a QuikRead go Sample Collector 10µl mintagyűjtőt 
csaknem vízszintesen a vércsepp felületéhez. Töltse fel 
teljesen a mintagyűjtő kapilláris részét. A kapilláris hatás a 
mintát a mintagyűjtő kapilláris részébe szívja. Gyűjtse össze 
a mintát a vércsepp széle felől. Ne nyomja a mintagyűjtőt a 
bőrhöz. Ha feltöltés közben lefelé döntve tartja a mintagyűjtőt, 
előfordulhat, hogy nem töltődik fel teljesen, vagy légbuborékok 
képződhetnek benne. A mintának légbuborékoktól mentesnek 
kell lennie, mivel a túl kevés mintatérfogat befolyásolja a 
vizsgálat megbízhatóságát. Ne törölje le a mintagyűjtőt. Ha 
többlet minta van a mintagyűjtőn, dobja ki a mintagyűjtőt, és 
vegyen új mintát.

A minta küvettába helyezése 
A minta begyűjtése előtt távolítsa el a védőfóliát a küvettáról. 
Helyezze be a mintagyűjtőt a küvettába. Zárja le a küvettát 
reagenssapkával. Ne nyomja le a kupak türkizkék belső részét.

A kiváló minőségű minta növeli  
a vizsgálati eredmény megbízhatóságát.

Az alábbi tesztekhez  
alkalmazható:
• QuikRead go easy CRP


