De wegwerpbare prikker voor professioneel
gebruik biedt comfort en flexibiliteit.
Comfort
•D
 rie instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor uw patiënt.
Het gewenste bloedvolume wordt gemakkelijk bekomen.
•D
 e huid wordt zeer snel doorprikt (in 3 milliseconden) waardoor ze geen beschadiging oploopt.
•H
 et drievlaks geslepen naaldpunt zorgt voor een optimale huidpenetratie en garandeert een
nagenoeg pijnloze prik.

Hygiëne en veiligheid
•D
 oor het éénmalige gebruik is er minder gevaar voor kruisbesmetting.
•H
 et lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid.
•H
 et unieke prikmechanisme kan de kans op onvrijwillig prikken verminderen.

Gebruiksgemak
•M
 et zijn T-vormig design is hij eenvoudig te hanteren en gemakkelijk aan te leren.
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Verwijder het steriele
beschermkapje met een
draaibeweging.
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Stel de gewenste prikdiepte in
door de paarse instelring boven
de gekozen diepte (uitsnijding)
te draaien.

3

Duw de Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus
tegen de zijkant van de vingertop en
druk op de bovenste paarse knop
om te prikken.

Eenvoudig en veilig te gebruiken.
1. Draai en verwijder het steriele
beschermkapje.

1

Gebruik de prikker niet wanneer het
steriele beschermkapje reeds verwijderd
is aangezien de steriliteit dan aangetast
kan zijn.
Een ingebouwd veiligheidsmechanisme
verzekert dat de prikker slechts eenmaal
kan worden gebruikt. Zo wordt de kans
op onvrijwillig prikken verminderd.
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2. Selecteer de prikdiepte
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Accu-Chek Safe-T-Pro Plus biedt drie
instelbare prikdieptes voor variabel
bloedvolume en verschillende huidtypes.
Kies de gewenste diepte door aan de
paarse ring te draaien.
De diepte is vooraf ingesteld op gemiddeld.
Kies de gewenste prikdiepte na het
verwijderen van het steriele beschermkapje.
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3. Een bloeddruppel bekomen
Duw de Accu-Chek Safe-T-Pro Plus
prikker stevig tegen het te prikken
huidoppervlak. Druk op de paarse knop
en neem het bloed af.

Ontdek wat mogelijk is.
Voor meer informatie, gelieve de handleiding te raadplegen of
bel de Accu-Chek® Service op het gratis nummer
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