
5

Förbered engångslansetten (b) genom 
att vrida bort toppen. Tryck inte fram 
nålen ännu. En reservlansett medföljer.

3

Öppna och ta ut provtagningskortet (a). 
Kasta ytterförpackningen.

6

Välj ett finger att sticka i, lång- eller 
ringfinger.

4

Öppna kortet och lägg det på  bordet. 
Rör inte provbrunnarna på kortet.

Velg en finger å stikke i - lang- eller 
ringfingeren.

Forbered lansetten (b) ved å ta bort 
toppen på lansetten ved å vri den. 
Trykk ikke fram nålen ennå.

Åpne prøvekortet og legge det på 
bordet. Ikke rør prøvebrønnene på 
kortet.

Åpne og ta ut prøvekortet (a). 
Kast emballasjen.

Sitt ned og la armene henge ned 
langs sidene. Rist på dem for å øke 
blodsirkulasjonen. Hold hele tiden 
hendene under hjertenivå.

21

Tvätta händerna med tvål och varmt 
vatten. En ren och varm hand är 
avgörande för att säkerställa ett gott 
blodflöde och en enkel provtagning.

Vask hendene med såpe og varmt 
vann, En ren og varm hånd er 
avgörende for en enkel prøvetaking.

Les hele instruksjonen før du starter!

Vi anbefaler også at du ser demo-videoen vår før du begynner å ta prøven.

Skann QR-koden ved å peke mobilkameraet ditt (eller kameraet på nettbrettet eller

datamaskin) mot QR-koden, eller gå til capitainer.se/how-to-use/ og se videoen der.

(e) Plaster (f) Returfutteral(b) Engangs-
lansette

(c) Alkoholserviett (d) Kompress (a) Capitainer qDBS  
    prøvetakingskort

Instruksjoner for
selvprøvetaking

2

Sitt ner och låt händerna hänga längs 
sidorna. Skaka på dem för att öka 
blodcirkulationen.
Håll hela tiden händerna nedanför hjärtat.

Legg frem alt materiale i den rekkefølgen det skal brukes. 
Ta også frem prøve-ID/henvisning og returkonvolutt.



11

Låt handen hänga fritt tills en ny 
bloddroppe bildas. Vänta till droppen 
nästan faller av sin egen vikt och applicera 
droppen i den ena provbrunnen.

12

Vänta tills en ny stor bloddroppe 
bildas och applicera sedan droppen i 
den andra provbrunnen.

10

Släpp trycket på fingertoppen och 
vänta några sekunder tills blodet 
kommer fram. Torka bort den första 
droppen med kompressen (d).

Vent til en ny stor bloddråpe bygger seg 
opp og legg den dråpen på den andre 
prøvebrønnen.

Låt handen La hengene henge fritt til 
en ny bloddråpe kommer frem. Vent til 
dråpen nesten faller av seg selv. 

Slipp trykket på fingertuppen og  
vent noen sekunder til blodet 
kommer frem. Tørk vekk den første 
dråpen med kompressen (d).

8

Låt fingret lufttorka i några sekunder. 
Tryck försiktigt med tummen för att 
fingertoppen ska fyllas med blod. 

9

Stick på sidan av fingertoppen 
genom ett bestämt tryck med 
lansetten.

7

Desinficera därefter genom att tvätta 
med alkoholsvabben (c). 

Stikk på siden av fingertuppen med  
bestemt trykk med lansetten.

La fingeren lufttørke i noen sekunder. 
Trykk forsiktig med tommelen for at 
fingertuppen skal fylles med blod.

Desinsere deretter ved å vaske med 
alkoholservietten (c).

14

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

15

Vid lyckad provtagning stängs provtagnings
kortet och märks på baksidan med ditt 
prov-ID/personnummer.
Lägg kortet i returfodralet (f) som försluts och 
skickas i det förfrankerade kuvertet med 
posten.*

13

Stoppa blödningen med kompressen 
(d). Sätt på ett plåster (e).

Etter prøvetaking lukker du prøvetakings-
kortet og merker kortet etter 
instruksjonene fra laboratoriet. Legg 
prøvetakingskortet i returfutteralet (f), 
lukk det og send det i den frankerte 
konvolutten med posten.*

Kontroller prøvetakingen. 
Vellykket: kontrollvinduet er fylt opp 
med blod som på bildet, helst i begge 
kontrollvinduene.

Stopp blødningen med kompressen 
(d). Sett på et plaster (e)..

Capitainer AB, Norr Mälarstrand 54, 112 20 Stockholm, SWEDEN
info@capitainer.se  
www.capitainer.se MM20-022-01

*Resten av prøvematerialet kan  kastes i vanlig 
restavfall.
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