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H	 Használati	útmutató
 
Az Accu-Chek Softclix ujjbegyszúró olyan 
készülék, amely lehetővé teszi, hogy 
egyszerűen, szinte fájdalommentesen 
lehessen kapilláris vért venni az 
ujjbegyből. Az ujjbegyszúró 11 különböző 
szúrásmélységgel rendelkezik, és így 
a szúrásmélység bőre sajátosságainak 
megfelelően szabályozható. 
 
Ebben a használati útmutatóban az alábbi 2 
szimbólum látható: 

W Ez a szimbólum a	 lehetséges	
sérülésveszélyre	 illetve	 az	
egészségét	 fenyegető	 veszélyre 
figyelmezteti.

H Ez a szimbólum olyan kezelésre utal, 
mely az ujjbegyszúró	 károsodását 
vonhatja maga után.

s	 Navodila	za	uporabo
 
Sprožilna naprava Accu-Chek Softclix je 
naprava za enostaven in neboleč odvzem 
kapilarne krvi iz prstnih blazinic. Sprožilna 
naprava ima 11 različnih nastavitev globine 
vboda, tako da lahko prilagodite globino 
vboda strukturi svoje kože. 
 
V teh navodilih za uporabo sta naslednja 2 
simbola: 

W Ta  simbol predstavlja okoliščine, ki	
bi	 lahko	 škodile	 vašemu	 zdravju	 ali	
povzročile	poškodbo.

H Ta simbol poudarja okoliščine ki lahko 
poškodujejo	sprožilno	napravo.

 

W • Az	Accu‑Chek Softclix	ujjbegyszúró	
csak	személyes	használatra	való!
Mindig csak ugyanattól a személytől 
lehet vele vért venni.
Ha az ujjbegyszúrót más személyek is 
használják, akár családtagok is, vagy 
az egészségügyi személyzet ezt az 
ujjbegyszúrót különböző személyeknél 
használja vérvételre, akkor fennáll 
a fertőzések átvitelének kockázata. 
Ezért ez az ujjbegyszúró nem alkalmas 
egészségügyi intézményekben történő 
professzionális használatra.
• Az ujjbegyszúrót az összes 
tartozékával együtt 3 évnél fiatalabb 
gyermekektől elzárva tárolja. Az apró 
alkatrészek (pl. kupakok és hasonlók) 
lenyelése fulladást okozhat. 
• Ha az ujjbegyszúró a behelyezett 
lándzsával együtt leesik, akkor 
a lándzsatartóban meglazulhat a 
lándzsa. Ebben az esetben már nem 
tud vért venni. Előfordulhat, hogy a 
lándzsa kiáll a kimeneti nyílásból, és 
ilyenkor megsebesítheti Önt. Ezért 
különösen ügyeljen arra, hogy ne 
érintse meg a kupak elülső részét. 
Ha az ujjbegyszúró leesett, emelje fel 

W • Sprožilna	 naprava Accu‑Chek	
Softclix 	je	samo	za	osebno	uporabo!
Za odvzem krvi jo lahko uporablja samo 
ena	oseba.
Če sprožilno napravo uporabljajo tudi 
druge osebe, vključno z družinskimi 
člani, ali če jo zdravstveno osebje 
uporabi za odvzem krvi pri več kot 
eni osebi, obstaja nevarnost prenosa 
okužb. Zato ta sprožilna naprava ni 
primerna za profesionalno uporabo v 
zdravstvenih ustanovah.
• Sprožilno napravo, skupaj z vsemi 
njenimi sestavnimi deli, shranjujte 
nedosegljivo otrokom, mlajšim od  
3 let. Zaužitje katerega od malih delov 
(npr. kapice ali podobno) lahko povzroči 
zadušitev. 
• Če sprožilna naprava z vstavljeno 
lanceto pade na tla, se lahko lanceta 
zrahlja v ležišču, zato z njo  ne 
morete več odvzeti krvi. V nekaterih 
primerih lahko lanceta izstopi iz 
luknjice na kapici, tako da se lahko 
poškodujete. Zato pazite, da se ne 
dotaknete sprednjega dela kapice. Če 
je sprožilna naprava padla na tla, jo 
previdno poberite. S sprožilne naprave

  óvatosan. Húzza le az ujjbegyszúró 
kupakját. Legyen óvatos a lándzsával, 
nehogy megsebesítse magát. Ilyen 
esetben a kilökővel lökje ki a lándzsát, 
majd dobja ki. 

H Csak Accu-Chek Softclix lándzsát 
helyezzen az Accu-Chek Softclix 
ujjbegyszúróba. Más lándzsa 
károsíthatja az ujjbegyszúró működését, 
vagy tönkreteheti az ujjbegyszúrót.

Előkészítés
XX A vérvétel előtt mossa meg a kezét 

meleg vízzel és szappannal (lásd 1 ) 
Törölje meg alaposan a kezét. Így 
csökkenthető a szúrás helyének 
szennyezettsége, és javul a vérkeringés.

A	lándzsa	behelyezése
Ahhoz, hogy az ujjbegyszúróval vért tudjon 
venni, be kell helyeznie a lándzsát.
XX Húzza le a kupakot az ujjbegyszúróról 

(lásd 2 ).
XX Helyezze be a lándzsát ütközésig a 

lándzsatartóba (lásd 3 ). 
A lándzsának hallhatóan be kell 
pattannia.

XX Tekerje le a védőkupakot a lándzsáról 
(lásd 4 ).

XX Helyezze vissza a kupakot.  
Ekkor a kupak bemetszése és az 
ujjbegyszúró helyzetbeállító vonala egy 
vonalban kell legyenek (lásd 5 ). A 
kupaknak hallhatóan be kell pattannia.

A	szúrás	mélységének	beállítása
11 szúrásmélységet (0,5-től 5,5-ig) 
állíthat be. A beállított szúrásmélység a 
figyelőablakban látható. Minél nagyobb a 
szám, annál nagyobb a szúrásmélység.
Ha még nem ismeri ezt az ujjbegyszúrót, 
akkor javasoljuk, hogy kisebb 
szúrásmélységet, pl. 2-es szúrásmélységet 
állítson be.

  snemite kapico. Bodite pozorni na 
lanceto, da se ne poškodujete. V 
vsakem primeru odstranite lanceto in 
jo odvrzite. 

H V sprožilno napravo Accu-Chek Softclix 
vstavite samo lancete  Accu-Chek 
Softclix. Druge lancete lahko povzročijo 
nepravilno delovanje ali okvaro 
sprožilne naprave.

Priprava
XX Pred odvzemom krvi si s toplo vodo in 

milom umijte roke (glejte 1 ) ter jih 
dobro osušite. To pomaga zmanjšati 
tveganje za okužbo vbodnega mesta in 
spodbudi prekrvitev.

Vstavljanje	lancete
Da lahko uporabite sprožilno napravo za 
odvzem krvi, je treba najprej vstaviti lanceto.
XX S sprožilne naprave snemite kapico 

(glejte 2 ).
XX V ležišče lancete vstavite novo lanceto, 

do konca (glejte 3 ). 
Lanceta se mora slišno zaskočiti.

XX Zavrtite zaščitno kapico in jo snemite z 
lancete (glejte 4 ).

XX Ponovno nataknite kapico.  
Pri tem morata biti pozicijska zareza 
na kapici in pozicijska črta na sprožilni 
napravi v isti liniji (glejte 5 ). Kapica 
se mora slišno zaskočiti.

Nastavitev	globine	vboda
Globino vboda lahko nastavite na eno od 
11 možnih nastavitev (od 0,5 do 5,5). 
Nastavljena globina vboda je prikazana v 
okencu. Višja je številka, večja je globina 
vboda.
Če to sprožilno napravo uporabljate prvič, 
priporočamo, da izberete nižjo nastavitev, 
npr. globino vboda 2.
XX Vrtite kapico, da nastavite izbrano 

globino vboda (glejte 6 ).

XX Tekerje addig a kupakot, amíg meg 
nem jelenik a kívánt szúrásmélység 
(lásd 6 ).

Az	ujjbegyszúró	felhúzása
Az ujjbegyszúrót fel kell húzni ahhoz, hogy 
vért lehessen venni.
XX A felhúzógombot nyomja le ütközésig 

(lásd 7 ). Ügyeljen rá, hogy eközben 
ne nyomja meg a kioldógombot.

Az ujjbegyszúró akkor van felhúzott 
állapotban, ha a kioldógomb közepe sárga 
lesz (lásd 8 ).

W Az ujjbegyszúrót csak közvetlenül a 
vérvétel előtt húzza fel.

Vérmintavétel
Általában mindegyik ujjból lehet vért venni. 
Bizonyos ujjak alkalmatlanok lehetnek 
erre, ha például bőrfertőzés vagy a köröm 
gyulladása áll fenn. Javasoljuk, hogy a 
kapilláris vért az ujjbegy oldalsó részéből 
vegye, mivel a fájdalomérzés itt a legkisebb.

W • Minden vérvételhez új lándzsát 
használjon. Így csökkenthető a 
fertőzés veszélye, és a vérvétel csekély 
fájdalommal fog járni.
• Az ujjbegyszúrót kizárólag 
felhelyezett kupakkal használja. A 
kupak nélkül a lándzsa túl mélyre szúr, 
és a szúrás fájdalmas lehet. 

XX Nyomja az ujjbegyszúrót erőteljesen a 
kívánt szúrási helyre (lásd 9 ).

XX Nyomja meg a kioldógombot (lásd 0 ).
A lándzsa kioldódik, és beszúródik a bőrbe.
XX Segítse a vércsepp képződését úgy, 

hogy az ujjat az ujjbegy irányába 
masszírozza.

A kilépő vér mennyisége a szúrás 
mélységétől és attól a nyomástól függ, 
mellyel az ujjbegyszúrót a bőrre nyomja.
Nem kellő mennyiségű vér esetén a 
következő vérvételkor erősebben nyomja a 

Napenjanje	sprožilne	naprave
Za odvzem krvi mora biti sprožilna naprava 
napeta.
XX Gumb za napenjanje pritisnite do 

konca (glejte 7 ). Pazite, da pri tem ne 
pritisnete sprožilnega gumba.

Sprožilna naprava je napeta, ko na sredini 
sprožilnega gumba vidite rumeno barvo 
(glejte 8 ).

W Sprožilno napravo napnite tik pred 
odvzemom krvi.

Odvzem	kapljice	krvi
Načelno se kri lahko odvzame iz vsakega 
prsta. Nekateri prsti pa so lahko neprimerni, 
na primer   če so na njih okužbe kože 
ali nohta. Priporočamo, da kapilarno kri 
odvzamete iz stranskih delov prstnih 
blazinic, saj so ta mesta najmanj občutljiva 
za bolečino.

W • Za vsak odvzem krvi uporabite novo 
lanceto. S tem zmanjšate možnost 
okužbe in omogočite neboleč odvzem 
krvi.
• Sprožilno napravo uporabljajte le 
z nameščeno kapico. Če kapica ni 
nameščena, lanceta zbode pregloboko 
in povzroči nepotrebno nelagodje. 

XX Sprožilno napravo čvrsto pritisnite na 
izbrano mesto vboda (glejte 9 ).

XX Pritisnite sprožilni gumb (glejte 0 ).
Lanceta se sproži in vbode v kožo.
XX Da spodbudite oblikovanje kapljice 

krvi, nežno masirajte prst v smeri proti 
prstni blazinici.

Količina krvi, ki se pojavi na mestu vboda, je 
odvisna od nastavitve globine vboda in moči 
pritiska sprožilne naprave na prst.
Če ste pridobili premalo krvi, poskusite 
znova, le da tokrat sprožilno napravo 
pritisnite močneje. Če krvi še vedno ni 

bőrre az ujjbegyszúrót. Ha ez nem elegendő, 
akkor fokozatosan növelje a szúrás 
mélységét.
Ha túl sok vér lép ki, akkor csökkentse a 
szúrás mélységét.
XX A vérvétel után azonnal végezze 

el a vércukormérést vércukormérő 
készüléke használati útmutatójának 
megfelelően.

Javasoljuk, hogy ezután óvja a szúrás helyét 
a szennyeződésektől.

A	használt	lándzsa	kilökése
XX Húzza le a kupakot az ujjbegyszúróról 

(lásd 2 ).
XX Tolja előre a kilökőt (lásd q ).

A használt lándzsa kilökődik.
XX Helyezze vissza a kupakot.
XX A használt lándzsákat a helyi 

szabályokkal összhangban dobja ki.

W A használt lándzsát úgy dobja ki, 
hogy a tűvel semmi esetre se okozzon 
sérülést.

Az	ujjbegyszúró	tárolása
Soha ne tárolja az ujjbegyszúrót felhúzott 
állapotban vagy extrém hőmérsékleten, pl. 
felforrósodott gépkocsiban. Károsodhat a 
működése.

W Az ujjbegyszúrót csak behelyezett 
lándzsa nélkül tárolja.

Ujjbegyszúró	és	kupak	tisztítása	és	
fertőtlenítése

A fertőzések átvitelének megelőzésére az 
ujjbegyszúrót és a kupakot rendszeresen 
tisztítania és fertőtlenítenie kell:
• legalább hetente egyszer,
• ha vér került rá,
• mindig, mielőtt valaki más veszi kézbe az 

ujjbegyszúrót, pl. hogy Önnek segítsen.

dovolj, ponovite postopek z nastavitvijo 
večje globine vboda.
Če ste pridobili preveč krvi, zmanjšajte 
globino vboda.
XX Takoj po odvzemu krvi izmerite raven 

glukoze v krvi skladno z navodili za 
uporabo merilnika.

Priporočamo, da potem mesto vboda 
zaščitite, da bo ostalo čisto.

Odstranitev	že	uporabljene	lancete
XX S sprožilne naprave snemite kapico 

(glejte 2 ).
XX Potisnite izmetalnik naprej (glejte q ).

Že uporabljena lanceta se odstrani.
XX Ponovno nataknite kapico.
XX Že uporabljene lancete odvrzite v 

skladu s predpisi, veljavnimi v državi, 
kjer živite.

W Že uporabljene lancete odvrzite tako, 
da preprečite poškodbo z iglami.

Shranjevanje	sprožilne	naprave
Sprožilne naprave ne hranite v napetem 
stanju ali pri visokih temperaturah, npr. v 
vročem avtu. To lahko vpliva na delovanje 
naprave.

W Shranjujte le sprožilno napravo brez 
vstavljene lancete.

Čiščenje	in	dezinfekcija	sprožilne	
naprave	in	kapice

Da bi preprečili prenos okužb, morate redno 
čistiti in dezinficirati sprožilno napravo in 
kapico:
• vsaj 1-krat na teden,
• če so na njih ostanki krvi,
• vselej pred tem, ko nekdo drug vzame v 

roke sprožilno napravo, na primer da bi 
vam pomagal.

Za čiščenje uporabite krpe, ki ne puščajo 
vlaken in v katere lahko sprožilno napravo 

Ehhez használjon szálmentes kendőt, 
amelybe az ujjbegyszúrót teljesen 
begöngyölheti, valamint vizet és 70%-os 
izopropanolt.
Mielőtt az ujjbegyszúrót és a kupakot 
fertőtleníti, először meg kell tisztítania, hogy 
eltávolítsa a vért és egyéb szennyeződést. 

H
Annak érdekében, hogy az ujjbegyszúró 
és a kupak ne károsodjon:
• Ne merítse bele a folyadékokba az 
ujjbegyszúrót és a kupakot.
• Tisztításhoz csak vizet, 
fertőtlenítéshez pedig csak 70%-os 
izopropanolt használjon.

XX Húzza le a kupakot az ujjbegyszúróról 
(lásd 2 ).

XX Lökje ki a használt lándzsát (lásd q ).

Tisztítás
XX Nedvesítsen be egy kendőt kevés 

vízzel.
XX Törölje le alaposan az ujjbegyszúrót 

és a kupakot, az ujjbegyszúrót csak 
kívülről (lásd w ), míg a kupakot 
kívülről és belülről is (lásd e ).

XX Száraz kendővel törölje szárazra az 
ujjbegyszúrót és a kupakot.

Fertőtlenítés
XX Nedvesítsen be egy kendőt alaposan 

70%-os izopropanollal.
XX Törölje le alaposan kb. 2 percen 

keresztül az ujjbegyszúrót és az AST 
kupakot is, az ujjbegyszúrót csak 
kívülről, míg a kupakot kívülről és 
belülről is.

XX Helyezze vissza a kupakot.
XX Göngyölje be az ujjbegyszúrót teljesen 

a kendőbe. 
XX A begöngyölt ujjbegyszúrót hagyja  

8 percig állni.

v celoti zavijete, ter vodo in 70-odstotni 
izopropanol.
Preden dezinficirate sprožilno napravo 
in kapico, ju morate najprej očistiti, da 
odstranite kri in drugo umazanijo. 

H
Da sprožilne naprave in kapice ne 
poškodujete:
• Sprožilne naprave in kapice ne potopite 
v tekočino.
• Za čiščenje uporabite samo vodo, 
za dezinfekcijo pa samo 70-odstotni 
izopropanol.

XX S sprožilne naprave snemite kapico 
(glejte 2 ).

XX Odstranite lanceto (glejte q ).

Čiščenje
XX Z vodo malo navlažite krpo.
XX Temeljito obrišite sprožilno napravo 

in kapico, sprožilno napravo le zunaj 
(glejte w ), kapico pa zunaj in znotraj 
(glejte e ).

XX Nato  sprožilno napravo in 
kapico obrišite še s suho krpo.

Dezinfekcija
XX Krpo dobro navlažite s 70-odstotnim 

izopropanolom.
XX Temeljito obrišite sprožilno napravo 

in kapico, vsakokrat po 2 minuti, 
sprožilno napravo le zunaj, kapico pa 
zunaj in znotraj.

XX Ponovno nataknite kapico.
XX Sprožilno napravo v celoti zavijte v 

krpo. 
XX Sprožilno napravo pustite zavito 

8 minut.
XX Nato odvijte sprožilno napravo in 

počakajte, da se posuši na zraku.

Druga	mesta	za	odvzem	krvi
Kapilarno kri za merjenje ravni glukoze v krvi 
lahko odvzamete ne le iz prstne blazinice, 

XX Göngyölje ki az ujjbegyszúrót, és hagyja 
megszáradni a levegőn.

Vérvétel	az	ujjbegytől	eltérő	
testrészekből

A vércukorméréshez nem csak az ujjbegyből 
lehet kapilláris vért venni, hanem másik 
testrészről is (tenyér, alkar, felkar, vádli vagy 
comb), úgynevezett másik testrészen történő 
mérés (angolul: Alternative Site Testing, 
rövidítve: AST). Ahhoz, hogy más testrészről 
is vehessen kapilláris vért, a készülék 
kupakját speciális kupakra, az Accu-Chek 
Softclix AST kupakra kell kicserélnie.

Rendelési	információk
Ha szeretne Accu-Chek Softclix 
ujjbegyszúrót, Accu-Chek Softclix 
lándzsákat vagy Accu-Chek Softclix AST 
kupakot utánrendelni, kérjük, forduljon az 
ügyfélszolgálathoz (lásd a „Ügyfélszolgálat” 
című fejezetet).

Készült
2013-05

Ügyfélszolgálat
Roche Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1., Magyarország
Bővebb információ: 06-80-200-694
www.accu-chek.hu
www.vercukormeres.hu
 
 

ampak tudi iz drugih mest (iz dlani, podlakti, 
nadlakti, stegna ali meč), kar imenujemo 
merjenje iz drugih vbodnih mest (angleško: 
Alternative Site Testing, skrajšano: AST). 
Da bi lahko odvzeli kapilarno kri iz drugih 
vbodnih mest, morate običajno kapico 
zamenjati s posebno kapico, in sicer AST-
kapico Accu-Chek Softclix.

Informacije	za	naročanje
Obrnite se na Center za pomoč uporabnikom 
in servis (glejte razdelek »Center za pomoč 
uporabnikom in servis«), če  potrebujete 
pomoč ali več informacij o sprožilni napravi 
Accu-Chek Softclix, lancetah Accu-Chek 
Softclix ali AST-kapici Accu-Chek Softclix.

Zadnja	sprememba
2013-05

Center	za	pomoč	uporabnikom	in	
servis

Roche farmacevtska družba d.o.o.
Divizija za diagnostiko
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana, Slovenija 
Brezplačen telefon: 080 12 32
www.accu-chek.si
 

A	szimbólumok	jelentése 
Az ujjbegyszúró csomagolásán különböző 
szimbólumok láthatók. Ezek jelentése a 
következő:

w Figyelem, tartsa be a készülék 
használati útmutatójában 
található biztonsági 
előírásokat. 

D Csak egyszeri használatra 

E Felhasználható 

S Sterilezés: besugárzással 

M Gyártó 

R Katalógusszám 

L Sorozatszám 

C Ez a termék megfelel a 
gyógyászati termékekre 
vonatkozó 93/42/EGK számú 
Európai Irányelv előírásainak. 

Pomen	znakov 
Na ovojnini in sprožilni napravi so različni 
znaki, ki pomenijo:

w Previdno, upoštevajte 
varnostna opozorila v 
priloženih navodilih za 
uporabo. 

D Samo za enkratno uporabo 

E Uporabno do 

S Sterilizirano z izžarevanjem 

M Proizvajalec 

R Kataloška številka 

L Številka serije 

C Izdelek izpolnjuje zahteve 
evropske direktive 93/42/EGS 
o medicinskih pripomočkih. 
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