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…/STERILNÍ LANCETOVÉ PERO NA JEDNO POUŽITÍ  

 

 
CZ    Sterilní lancetové pero na jedno použití 

pro odběr kapilární krve z konečku prstu 
nebo z patičky u dětí do 1 roku. 

 
Součásti lancetového pera na jedno použití  
(viz obrázek ) 
 Popis 
 Uvolňovací knoflík 
 Plášť 
 Regulátor hloubky vpichu 
 Sterilní kryt 
 Ukazatel hloubky vpichu 
 Malá hloubka vpichu (cca 1.3 mm) 
 Střední hloubka vpichu (cca 1.8 mm, přednastavená) 
 Velká hloubka vpichu (cca 2.3 mm) 
 
Příprava na odběr krve 
 Děti mladší 1 roku 

U dětí mladších jednoho roku se krev musí odebírat z 
patičky. Odběr je nutno provést z postranních částí 
chodidla (viz černé plochy na obrázku ).  
Vpich musí být veden kolmo k ploše chodidla (viz šipky 
na zvětšené části obrázku). Během odběru je třeba držet 
dítě tak, aby jeho noha směřovala svisle k podlaze. 
Vpich se nesmí provádět dvakrát do stejného místa.  

Před odběrem můžete zlepšit prokrvení patičky tím, že ji 
opatrně zahřejete, například zabalením do teplé vlhké 
tkaniny o teplotě nejvýše 42 °C. 

Patičku je nutné vydezinfikovat a poté zcela osušit.  

K odběru kapilární krve z patičky u dětí do 1 roku 
používejte jen malou nebo střední hloubku 

vpichu. Při použití velké hloubky vpichu hrozí poranění 

kalkanea (patní kosti). 
 
 Děti starší 1 roku a dospělí 

Doporučujeme odebírat krev z postranních částí 
konečků prstů, protože tato místa jsou nejméně bolestivá 
(viz černé plošky na obrázku ). K odběru lze použít 
kterýkoli prst.  

Pacient by měl mít ruce umyté teplou vodou a mýdlem a 
poté důkladně osušené. Bude tak zajištěna čistota místa 
vpichu a podpořeno prokrvení. Při použití tampónů 
navlhčených alkoholem musí být prst také zcela suchý.  
 
Odběr krve 
 Odstranění sterilního krytu 

 Otočte sterilním krytem a sejměte jej.  

Jednorázové lancetové pero nepoužívejte, pokud 
již dříve došlo k sejmutí sterilního krytu.   

 
 Nastavení hloubky vpichu 

 Otočte regulátor hloubky vpichu na požadovanou 
hloubku.  



Nastavení hloubky vpichu neprovádějte před 
sejmutím sterilního krytu.  

K odběru kapilární krve z patičky u dětí do 1 roku 
používejte jen malou nebo střední hloubku 

vpichu. Při použití velké hloubky vpichu hrozí poranění 
kalkanea (patní kosti). 
 
 Získání krve 

 Lancetové pero držte mezi ukazováčkem, 
prostředníčkem a palcem. 

 Přitiskněte lancetové pero pevně na zvolené místo 
vpichu. 

 Palcem stiskněte na doraz uvolňovací knoflík.  

 Jemným masírováním prstu směrem ke konečku 
nebo mírným tlakem na patičku napomáhejte 
vytvoření kapky krve.  

 

Při některých diagnostických testech nesmíte 
prst/patičku intezivně masírovat nebo tisknout, 

neboť to může vést k nepřesným výsledkům. 
 

Lancetové pero na jedno použití vždy vyhoďte 
podle pokynů k likvidaci platných na vašem 

pracovišti. 
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Vysvětlení použitých symbolů jsou uvedena na konci 
tohoto návodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysvětlení symbolů  

 

/ Čtěte návod k použití  
 

 

 

/ Pouze k jednomu použití  
 

 

/ Použijte do/Datum exspirace  
 

/ Sterilizováno zářením  
 

 

/ Výrobce  

/ Katalogové číslo   
 

 

/ Číslo šarže  
 

/ Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.  
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