
Instruktioner för assisterad provtagning

För vårdpersonal
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Förbered lansetten (b) genom att ta bort
toppen på lansetten med ett vridmoment.
Ta ett grepp runt fingertoppen för att 
den skall fyllas med blod. Stick på ena 
sidan av fingertoppen genom ett bestämt 
tryck med lansetten.

Förbered alkoholsvabben (c) genom att
ta ut den ur ytterförpackningen. Välj ett 
finger att sticka i, lång- eller ringfinger.
Desinficera därefter genom att tvätta
fingret med alkoholsvabben (c) och låt 
torka i 5 sekunder.

Torka av den första droppen blod
med kompressen (d).

Kontrollera provtagningen.
Lyckad: Kontrollfönstret har fyllts med
blod enligt bild, helst i båda
kontrollfönstren.

Vid lyckad provtagning, stäng
provtagningskortet och klistra på 
strecckoden på baksidan. (g). Lägg 
provtagningskortet i returfodralet (f), 
förslut och skicka i det förfrankerade 
kuvertet med posten.

4

5 6 7 8 9

Capitainer qDBS provtagningskort

Förbered provtagningskortet (a) genom
att ta ut den ur ytterförpackningen.
Öppna kortet och lägg det på bordet. 
Rör inte provbrunnarna på kortet.
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Placera materialet i den ordning som de
kommer att användas. 

Material för provtagning:

(a) Capitainer qDBS provtagningskort
(b) Engångslansett
(c) Alkoholsvabb
(d) Kompress
(e) Plåster
(f ) Returfodral
(g) Streckkod

Låt handen hänga till dess att en ny 
stor bloddroppe bildas. Vänta på att 
droppen formas av sig själv och till dess 
att den nästan faller av sin egen vikt.

Ta upp provtagningskortet och applicera 
försiktigt bloddroppen i provbrunnen i 
mitten av det vita området. Vänta tills en 
ny stor bloddroppe bildas och applicera 
droppen i den andra provbrunnen. 
Endast en droppe blod per provbrunn.
Torka bort blodet på fingret med 
kompressen (d) och lägg tryck på fingret 
för att stoppa blödningen.
Sätt på ett plåster (e).

* Tillägg: Om det råder tveksamheter
rörande provtagningen; t ex om ingen eller 
bara en delvis blodfylld cirkel, kontakta då 
patientens vårdgivare/remittent
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