
 

980387_Rev05_04-2020  Strana 1 / 2 

 

VACUETTE® Super-T 
Jednorázové škrtidlo 

Návod k použití 

 

 

 

 

Použití 

VACUETTE® Super-T se používá při rutinním odběru krve, kdy vyvíjí tlak na paži, aby se žíly více zvýraznily a byly lépe cítit a daly se 
snadněji najít. Výrobek je určen řádně vyškoleným zdravotnickým pracovníkům a smí být používán pouze v souladu s těmito 
pokyny. 
 

Popis výrobku 

VACUETTE® Super-T je jednorázové škrtidlo na jedno použití vyrobené ze silikonu a potažené pudrem. Neobsahuje žádné 
součásti vyrobené ze suchého přírodního kaučuku a neobsahuje bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP). 
 

Manipulace 

  

 

  
 

1 Škrtidlo umístěte 
7,5–10 cm nad 
místem vpichu. 
 
 

 

2 Jednoduše obtočte 
VACUETTE® Super-T 
kolem paže 
a protáhněte jeden 
konec prostřihnutým 
otvorem. 

 

3 Vroubkovaný konec 
stahujte zpět přes 
sebe, dokud 
nedosáhnete 
požadovaného 
napnutí a pak lehce 
povolte. 

 

4 Škrtidlo se zafixuje 
v poloze. 
 

 

5 Když krev nateče do 
první zkumavky, 
jednoduše vytáhněte 
konec s prostřihnutým 
otvorem a škrtidlo se 
okamžitě uvolní. 

Pokud se škrtidlo používá déle než 1 minutu, mělo by se povolit a znovu použít za 2 minuty.1 
 

Bezpečnostní opatření/Varování 

 Nezaškrcujte příliš silně, protože by mohlo dojít k přerušení proudění krve do končetiny.  
 Jakmile začne do první zkumavky téci krev, ihned škrtidlo uvolněte.  
 Příliš dlouhá a příliš silná zástava krevního oběhu může přispívat k hemolýze. 
 Nepřikládejte na poraněnou kůži. 
 Nepřikládejte na poraněnou kůži. 
 Ihned po použití škrtidlo zlikvidujte a nepoužívejte jej opakovaně. 
 Opakované použití jednorázového škrtidla může vést k onemocnění pacientů v důsledku přenosu infekčních onemocnění. 

Dojde-li v souvislosti s produktem k závažným incidentům, musí být tyto incidenty ohlášeny výrobci a kompetentnímu orgánu 
členského státu, v němž se nachází bydliště uživatele/pacienta. 

Skladování  

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.  
Teplota při sladování: 4–25 °C 
 

Likvidace 

Likvidujte v souladu s předpisy vašeho zdravotnického zařízení.   



 
 

980387_Rev05_04-2020  Strana 2 / 2 

  

 
 

Informace na štítku 

 Výrobce  Omezení teploty 

 Datum použitelnosti  Nepoužívejte opakovaně 

 Číslo šarže  Viz návod k použití 

 Katalogové číslo  Zdravotnický prostředek 

 Chraňte před slunečním světlem   

 
Literatura: 
1CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41 

 
Adresa výrobce: 
STARLIM Spritzguss GmbH, 
Mühlstrasse 21, 
4614 Marchtrenk, Rakousko 
Distributor: Greiner Bio-One Gmbh, 
Rakousko 

 
Greiner Bio-One GmbH 
Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster 
Rakousko 

 

www.gbo.com/preanalytics 
office@at.gbo.com 

Telefon +43 7583 6791 

 


