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PRINCIPS UN LIETOŠANA 

Mission
 ®

 Lancetēšanas ierīce ir lietojama kopā ar sterilām lancetēm, lai iegūtu 

kapilāru asinis no pirksta gala. 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA  

Lai veiktu testu, nodrošiniet tīru un sausu darbavietu. Iepazīstieties ar procedūru 
un pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki, lai iegūtu asins pilienu. 

Svarīgi: Pirms veikt procedūru notīriet dūriena laukumu ar spirtu vai ziepjainu 

ūdeni. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet siltu ūdeni, lai palielinātu asins 
plūsmu. Pēc tam nosusiniet jūsu rokas un dūriena laukumu. Pārliecinieties, ka 
dūriena vietā nav krēma vai losjona.  

Pārauga iegūšana no pirksta gala 

Lai iegūtu asins pilienu no pirksta gala, uzstādiet lancetes garumu, lai samazinātu 
pacienta diskomfortu. Jums nav nepieciešams tīrs vāciņš, iegūstot paraugu no 
pirksta gala. 
 
1. Atskrūvējiet lancetēšanas ierīces 

vāciņu no lancetēšanas ierīces 
korpusa. Ievietojiet sterilu lanceti 
lancetes turētājā un uzspiediet līdz 
tā fiksējas. 

 
 
 
 
 
 
2. Cieši turiet lanceti un uzmanīgi noņemiet lancetes 

drošības uzliktni. Nemetiet ārā lancetes uzliktni, lai to 
varētu izmantot lancetes utilizācijā.  

 
 
 
 
 
3. Uzmanīgi uzskrūvējiet vāciņu atpakaļ uz lancetēšanas 

ierīces. Nepieskarieties atklātajai adatai. Pārliecinieties, 
ka apvalks ir pilnībā aizvērts. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Uzstādiet punkcijas dziļumu, rotējot lancetēšanas 

ierīces vāciņu. Kopā ir 6 punkcijas dziļuma režīmi. Lai 
samazinātu diskomfortu, izmantojiet mazāko punkcijas 
dziļumu, kura rezultātā ir pietiekošs asins piliens.  

 

Izmantojiet 1 un 2 režīmu jūtīgai ādai, 3 un 4 normālai ādai 
un 5 un 6 rupjai un biezai ādai. 
 
Piezīme: Lielāks lancetēšanas ierīces spiediens uz ādu arī 
palielinās punkcijas dziļumu. 
 
 
5. Pavelciet aiz stobriņa. Iespējams dzirdēsiet klikšķi. 

Ierīce tagad ir piepildīta un gatava asins piliena 
iegūšanai.  
 
 
 

6. Pirms testa veikšanas, notīriet savas 
rokas ar spirtu vai nomazgājiet rokas 
ar ziepēm. Izmantojiet siltu ūdeni, lai 
palielinātu asins plūsmu jūsu 
pirkstos. Masējiet plaukstu virzienā 
no plaukstas locītavas uz pirksta 
galu. Šādu darbību veiciet pāris 
reizes, lai palielinātu asins plūsmu. 
   

7. Turiet lancetēšanas ierīci pret to pirksta pusi, kurā 
veiksiet dūrienu. Turiet lanceti tā lai tās vāciņš 
pieskartos pirkstam. Uzspiediet lancetes pogu, lai 
pārdurtu pirksta galu. Jābūt dzirdamam klikšķim, kad 
lancete iziet ārā. Maigi masējiet pirkstu virzienā no 
pirksta pamatnes uz pirksta galu, lai iegūtu 
nepieciešamo asiņu daudzumu. Nepieļaujiet asins 
pilienu smērēšanos. 

 
Piezīme:  Lai sāpes būtu mazākas, veiciet lancetēšanu 
pirkstu galu sānos. Ja ir nepieciešamība vēlreiz ņemt 
asinis no pirksta, tad ņemiet asinis no citas puses, vai 
cita pirksta. Vairākas punkcijas vienā vietā var izraisīt 
pušumu vai pampumu. 
 

 
 
 
8. Atskrūvējiet lancetēšanas ierīces vāciņu. Uzmanīgi 

uzlieciet lancetei drošības uzliktni. 
 
 
 
 
 
9. Nospiediet lancetes pogu, lai pārliecinātos, ka lancete 

ir pareizā pozīcijā. Slidiniet izņemšanas pogu uz 
priekšu, lai izņemtu lietoto lanceti. Uzlieciet 
lancetēšanas ierīcei vāciņu 

 
 
 
 

LANCETĒŠANAS IERĪCES APKOPE 

Tīriet lancetēšanas ierīci izmantojot mīkstu lupatu ar ziepēm un siltu ūdeni. 
Izmantojiet 70% izopropil spirtu, lai dezinficētu lancetēšanas ierīci. Uzmanīgi 
nosusiniet lancetēšanas ierīci. Nemērciet lancetēšanas ierīci šķīdumā.  

BRĪDINĀJUMI 
 Neizmantojiet lanceti, ja izņemot to no iepakojuma, tai nav drošības uzliktņa. 

 Neizmantojiet lanceti ja adata ir salocīta. 

 Rīkojieties piesardzīgi, kad lancetes adata ir atklāta. 

 Nedodiet citiem cilvēkiem lanceti vai lancetēšanas ierīci. 

 Lai samazinātu inficēšanās risku, vienmēr izmantojiet jaunu, sterilu lanceti. 
Neizmantojiet vienu lanceti vairākas reizes. 

 Nepieļaujiet lancetes nosmērēšanos ar roku losjonu, eļļu, netīrumiem vai 
nogulsnēm. 

 
 

GARANTIJA 

Ja lancetēšanas ierīce kāda iemesla dēļ nestrādā, (izņemot gadījumus, kad 
bojājums ir radies lietotāja dēļ), tad 5 gadu laikā, no pirkuma veikšanas datuma, 
mēs aizvietosim to ar jaunu vai ekvivalentu lancetēšanas ierīci bezmaksas. 
Sazinieties ar vietējo izplatītāju vai pārstāvi, lai nomainītu lancetēšanas ierīci. 
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