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Leg het volgende klaar
alcoholdoekje, prikker,  
steriel gaasje,pleister

Verwijder de plastic folie bij de 
rode streep en open de buis 
door de dop te verwijderen.

Hou de buis rechtop zodat de 
bloedbewaarvloeistof in de 
buis blijft.

Meng het bloed met de 
bewaarvloeistof door tegen 
de buis te tikken.

Meld de buis online aan.

Plaats de buis in het 
transportzakje.

Verwijder de witte strip en 
plak het zakje dicht. 

Activeer de temperatuur
meting door het groene 
label uit de streepjescode te 
trekken.

Plaats het transportzakje in de 
bubbelfolie envelop.

Sluit de bubbelfolie envelop 
door de witte strip te verwij-
deren. 

Bevorder de bloedstroom door 
de ring- of middelvinger van 
de handpalm naar vinger top 
te masseren.

Alleen de zijkant van het topje 
van de ring-of middelvinger 
mogen gebruikt worden voor de 
prik. Was de handen met warm 
water en zeep en droog goed af.

Plaats de buis in de houder in 
het doosje.

Ontsmet de ring- of middel-
vinger met het alcoholdoekje.

Droog de vinger goed af met 
het steriele gaasje.

Trek het gele puntje van de 
prikker.

Leg je hand op een harde on-
dergrond. Prik je zelf of laat je 
prikken door de prikker stevig 
haaks op de vinger te plaatsen 
en druk de witte knop in.

Stuw voorzichtig en schraap 
de bloeddruppel op met de 
schraper op het buisje. Na 
elke druppel bloed het buisje 
tegen een harde ondergrond 
tikken om het bloed goed te 
mengen met de vloeistof in de 
buis. 

Verzamel bloed tot de pijl op 
de buis.

20.

Plaats de bubbelfolie envelop 
in de envelop en plak ook deze 
dicht.


