
Steriele lancetten voor éénmalig gebruik 

Eenvoudig te gebruiken prikapparaten

Universeel model, geschikt voor de meest voorkomende prikapparaten 
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voor de meest 
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lancetten 



HT One lancetten

De HT One steriele lancetten voor éénmalig gebruik zijn 
geschikt voor de meest voorkomende prikapparaten.
 
De lancetten zijn leverbaar in 28G en 30G naald diameter 
Gauge en verpakt in een doosje van 100 stuks.  
HT One Lancetten zijn zeer eenvoudig in gebruik,  
zeker in combinatie met de HT One Prikapparaten.
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HT One prikapparaat

✔ Eenvoudig in gebruik.
✔ Veilige verwijdering van  de gebruikte lancet.
✔ 5 prikniveaus.
✔ Universeel model.   
 Geschikt voor de meest voorkomende lancetten.



Draai het bovenstuk van het prikapparaat.

Zet een ongebruikte lancet in de houder en zorg ervoor dat deze er 
tot de bodem in zit. Verwijder het beschermdopje van de lancet.  
En draai het bovenstuk weer op het apparaat.

Span het prikapparaat aan door aan het uiteinde te trekken.

Hou het prikapparaat stevig tegen de vinger en druk op de prikknop.

Draai het bovenstuk van het prikapparaat en druk de lancet in het 
beschermdopje. Verwijder de lancet veilig, druk met de duim de 
uitwerpknop naar voren en trek tegelijkertijd het uiteinde van het 
prikapparaat naar achteren.



HT One prikapparaat

✔ Veilig en eenvoudig plaatsen/verwijderen  
 van lancetten. 
✔ Uitgelijnd en gekalibreerd prikmechanisme  
 (minder pijnlijk). 
✔ 7 prikniveaus. 
✔ Ergonomische vormgeving. 
✔ Indicatievenster voor  
 spanning. 



Schroef de dop van het prikapparaat (tegen de klok in) terwijl u het 
prikapparaat met uw andere hand stevig vasthoudt.  

Stop een nieuwe steriele lancet volledig in de lancethouder. 

Draai voorzichtig het beschermdopje van de lancet.

Schroef de dop van het prikapparaat (met de klok mee) terug  
op het prikapparaat.

Stel het door u gewenste prikniveau in door middel van de verstelbare 
dop. 1-3 for zachte of dunne huid, 4 voor normale huid,  
5-7 voor dikke of eeltachtige huid.

Houd het prikapparaat stevig vast met één hand en trek het spanme-
chanisme in tegengestelde richting naar buiten met uw andere hand 
totdat deze niet verder gaat. Het indicatievenster kleurt rood als uw 
prikapparaat gespannen is.  

Plaats het prikapparaat op de door u gewenste prikplaats tegen uw 
vinger. U hoeft daarbij geen druk te zetten (des te harder u drukt, des 
te dieper de prik). Druk vervolgens op de prikknop (u voelt een prikje) 
en verwijder het prikapparaat om uw bloedmonster te kunnen testen.

Na afloop van uw bloedglucosemeting draait u de dop van  
het prikapparaat (tegen de klok in) terwijl u het prikapparaat  
stevig vasthoudt.  Druk de lancet in het beschermdopje.  

Druk met uw duim het uitwerpmechanisme voor  
lancetten naar voren totdat de gebruikte lancet is  
verwijderd. Gooi de gebruikte lancet alleen  
weg in een speciaal hiervoor bestemde  
naaldencontainer.



Omschrijving HT One Lancetten 28G

Artikelnummer GD100141

Verpakking Doosje

Inhoud 100 stuks

Afm. verpakking (lxbxh) 75 x 45 x 65 mm

EAN nummer 8718692270091

Z-Index nummer 15938190

Naald diameter Gauge 28 Gauge

Omschrijving HT One Lancetten 30G

Artikelnummer GD100194

Verpakking Doosje

Inhoud 100 stuks

Afm. verpakking (lxbxh) 75 x 45 x 65 mm

EAN nummer 8718692270398

Z-Index nummer 16034309

Naald diameter Gauge 30 Gauge

Omschrijving HT One Prikapparaat

Artikelnummer GD100142

Verpakking Doosje

Inhoud 1 stuks

Afm. verpakking (lxbxh) 120 x 25 x 25 mm

EAN nummer 8718692270107

Z-Index nummer 15932249

Omschrijving HT One Prikapparaat Soft

Artikelnummer GD100259

Verpakking Doosje

Inhoud 1 stuks

Afm. verpakking (lxbxh) 120 x 25 x 25 mm

EAN nummer 8718692270787

Z-Index nummer 16168348

HT One lancetten en prikapparaten zijn CE gecertificeerde medische hulpmiddelen. 

Distributeur: GD Medical Pharma BV
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
www.ht-one.nl
Telefoon 040-3031090
info@gdmedicalpharma.nl


