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Praticamente indolor
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OneTouch® Delica® Plus
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Dicas para tornar os testes 
de glicemia menos dolorosos 
e reduzir o risco de infeção

• Antes de testar, lave as suas mãos 
e o local da punção com água 
morna e sabão Enxague e seque 
completamente. Contaminantes na 
pele podem afetar os resultados.

• Use uma lanceta estéril nova 
cada vez que fizer um teste. 
Não reutilize lancetas.

• Gentilmente aperte e/ou massage 
a ponta do dedo até que se forme 
uma gota de sangue arredondada.

• Encoste o dispositivo de punção à 
parte superior do dedo e puncione.

• Escolha uma zona para punção diferente 
de cada vez que fizer um teste. Punções 
repetidas no mesmo local poderão causar 
a sensação de dorido e calosidades.

• Nunca partilhe uma lanceta ou um 
dispositivo de punção  Destina-se a 
uso pessoal apenas (um paciente).



Preparar o seu dispositivo 
de punção

Antes de utilizar o OneTouch® Delica® Plus em testes de 
glicemia, leia cuidadosamente o Manual do Utilizador 

do sistema e informação que este contém.

Ajustar a profundidade
Os números mais pequenos 
são para uma punção menos 
profunda e os mais altos para uma 
punção mais profunda.
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Remover a cápsula do 
dispositvo de punção

1

Inserir uma lanceta nova 
estéril no dispositvo 
de punção e remover a 
cobertura de proteção.
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Recolocar a cápsula 
no dispositvo de 
punção
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Armar o dispositvo de 
punção puxando o botão 
para trás até fazer click.

Agora pode testar



Testar e remover a lanceta 
usada

5
Ejetar a lanceta
Com o dispositvo de punção 
virado para baixo, empurre o botão 
deslizante para a frente até que a 
lanceta saia. Coloque a cápsula 
novamente no dispositivo de punção.

Puncione o seu dedo
Pressione o dispositvo de punção 
firmemente contra a parte lateral do 
seu dedo. Carregue no botão para 
soltar a mola e efetuar a punção.
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Remover novamente a 
cápsula do dispositivo 
de punção. 
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Aplicar a amostra
Aplicar a amostra de sangue na 
tira de acordo com as intruções de 
utilização descritas no seu Manual 
do Utilizador

2

Cobrir a ponta da lanceta 
exposta
Posicione a proteção da lanceta 
numa superfície dura e empurre a 
ponta da lanceta contra a parte lisa 
do disco.
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6
Reponha a cápsula do 
dispositivo de punção
Deite fora a lanceta utilizada 
cuidadosamente para evitar lesões 
e picadas acidentais.
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Uma lanceta por teste para uma 
experiência mais confortável

Uma tira 
de teste = 1 teste de 

glicemia+Uma 
lanceta

Após uma utilização
Lanceta nova e usada após uma 

única penetração na pele 1
Estas imagens pertencem a uma publicação 

que dá uma visão geral de punções e não são 
representativas de qualquer dispositivo OneTouch®

A reutilização de lancetas pode estragar ou 
dobrar a ponta da lanceta, causando lesões 

na sua pele, cicatrizes e mais dor.

Utilize uma lanceta estéril 
OneTouch Delica® Plus em 
cada teste para uma punção 
praticamente indolor



Também funciona com lancetas OneTouch® Delica®

Contacte-nos para 
saber mais

 Visite www.OneTouch.pt

 Email info@lifescanportugal.com

  Serviço de Apoio ao Cliente 
OneTouch® 800 201 203 

  (chamada gratuita)
  dias úteis das 9:00h às 18:00h
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