
DELME CİHAZI  
KULLANMA TALİMATLARI
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Delme Cihazı, parmak ucunuzdan (ve alternatif yerlerden) kapiller kanınızı kolayca ve 
neredeyse acısız almanızı sağlar.

Delme Cihazı 6 derinlikte cilt penetrasyonu sunmaktadır:

Gösterge çizgisi ne kadar uzun olursa penetrasyon derinliği o kadar fazla olur.

UYARI
Enfeksiyon olasılığını azaltmak için:

❐  Bir neşteri veya delme cihazını asla paylaşmayın.

❐  Daima yeni, steril bir neşter kullanın. Neşterler yalnızca tek kullanımlıktır.

❐  Neşterlerin ve delme cihazının içine veya üzerine el losyonu, yağ, kir ya da tortu 

girmesini önleyin.

❐  Kullanılmış neşterler biyolojik olarak tehlikeli olabilir. Yerel mevzuatınız uyarınca atın. 

Sığ Derin

Ortalama ciltYumuşak veya ince cilt Kalın veya nasırlı cilt

Delme Cihazının Ayarlanması

1.  Delme cihazının kapağını çevirip çıkarın. 2.  Neşter yuvasına bir neşter yerleştirin ve 
sıkıca yerine oturana dek bastırın.

3.  Koruyucu diski çevirip neşterden ayırın.

5.  Kapağı tutup ayarlanabilir ucu iki yönden 
birine çevirerek, kapak üzerindeki ok 
istenilen derinliği gösterecek şekilde 
penetrasyon derinliğini seçin.

4.  Kilidi kapatmak için kapağı resimde gösteri-
len şekilde yerleştirip klik sesi duyana kadar 
çevirin. Kilit düzgün şekilde kapandığında 
kilit göstergesi en dik pozisyonda olur.

6.  Sürme kontrolünü klik sesi çıkarana dek 
çekin. Hazır olduğunda serbest bırakma 
düğmesinin içinde bir renk değişimi  
olduğunu göreceksiniz. 
❐ Klik sesi çıkarmazsa, neşter sokul-
duğunda cihaz takılmış olabilir.

Parmaklarınızı gövde 
üzerinde tutun, kapak 

üzerinde DEĞİL.

Kapak Sürme Kontrolü
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NOT
Kan damlası almadan önce:
❐  Başlamadan önce ellerinizi yıkayıp kurulayın.
❐  Parmak ucunda delinecek yeri belirleyin.
❐  Delinecek yeri penetrasyon öncesi 20 saniye kadar ovun.

NOT

Bu seçenek tüm cihazlar için uygun değildir.  

Cihazınızla AST yapıp yapamayacağınızı öğrenmek 

için ölçüm cihazınızın Kullanım Kılavuzundaki  

Kullanım Amacına bakın.

7.   Parmağın delinmesi
  Delme cihazının ucunu parmak ucuzunun 

alt kısmına sıkıca bastırın. Serbest bırakma 
düğmesine basarak parmağınızı delin, 
ardından bir klik sesi delme işleminin 
tamamlandığını bildirir.

Parmak ucu dışındaki yerlerde test yapmaya alternatif yer testi (AST) denilir. AST yapmadan 
önce lütfen Kullanım Kılavuzunuzdaki Alternatif Yer Testi bölümünü okuyun.

Alternatif yer testi için, delme cihazı kapağını temiz kapakla değiştirin. Sürme kontrolünü 
klik sesi çıkarana dek çekin.
Aşırı kanamadan kaçınmak için, ön kolu, üst kolu veya eli delerken, bariz damarların olduğu 
yerleri delmekten kaçının.

Neşter tek kullanımlıktır ve kullanıldıktan 
sonra atılmalıdır. Delme cihazı tekrar kul-
lanılabilir.
Delme cihazını hafif bir sabun ve su kullanarak 
silerek temizleyin. Cihazı su altında DURU-
LAMAYIN. Kapağı %70 alkol içinde 10 dakika 
beklettikten sonra çıkarıp açıkta kurutarak 
dezenfekte edin. Cihazı bulaşık makinesine 
KOYMAYIN veya deterjan KULLANMAYIN.

9.   Önce kapağı çevirip kaldırarak neşteri 
çıkarın. Koruyucu diski sert bir yüzeye 
yerleştirip maruz kalan ucu diskin içine 
iterek neşteri güvenli bir şekilde atın.

 

8.  Cihazı delinen yerden kaldırın. Penetrasyon 
sonrasında temiz bir pamuk çubukla ilk kan 
damlasını silin. Delinen yeri nazikçe sıkarak 
başka bir kan damlası elde edin. Kan  
numunesini  BULAŞTIRMAMAYA dikkat 
edin. Kanı ölçüm çubuğuna uygulayın.

Alternatif Yer Testi (AST)

BioCare Corporation
4F, No. 12, Lane 5, Sec. 2, Nanshan Rd.,
Luzhu Dist., 33852 Taoyuan City, TAIWAN

MedNet GmbH
Borkstraße 10, 
48163 Münster, Almanya

Temizleme

10.  Çıkarıcıyı ileriye kaydırarak kullanılan 
neşteri çıkarın. Neşteri yerel mevzuatınız 
uyarınca atın. 
❐ Parmak ucu dışındaki yerlerden 
kan numuneleri almak için temiz 
kapağı kullanın.

Dağıtım: Maurer Pharma GmbH, Postfach 12 20, 56136 Boppard-Bad Salzig, Almanya

TESTAmed Müşteri Hizmetleri 
Yardım Hattı:  

0800 TREND11 ( 0800-87363-11 ) 
www.testamed.de

Simge Bilgileri

 Simge Gönderge

Yeniden kullanmayın

Kullanmadan önce talimatları okuyun

Son kullanım tarihi

Seri kodu

Üretici

Dikkat, ekli belgelere  
başvurun

CE İşareti

Avrupa Topluluğundaki
yetkili temsilci

Işınlama yoluyla sterilize edilmiştir

Ambalajı hasarlı ürünleri  
kullanmayın
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