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Jednorázové škrtidlo VACUETTE® 

Návod k použití  

 

Určené použití 

Jednorázové škrtidlo VACUETTE® se používá při běžném odběru krve pro vytvoření tlaku na paži, zvýraznění žil a jejich 
snadnější palpaci a nalezení. Tento produkt je určen pro použití řádně vyškolenými zdravotnickými pracovníky a smí být 
používán pouze v souladu s těmito pokyny. 

Popis produktu 

Jednorázové škrtidlo VACUETTE® je vyrobeno ze syntetické pryže. Není vyrobeno s obsahem přírodního latexu, aby se 
zabránilo výskytu alergií a podráždění pokožky. Části s naznačenou perforací lze snadno podle potřeby odtrhnout.  

Manipulace 

 
 
 

 
 

  
 

 

1 Přiložte škrtidlo 7,5 až 
10 cm nad místo vpichu. 

 

2 Oviňte jednorázové 
škrtidlo VACUETTE® kolem 
paže tak, že oba pruhy 
překřížíte. 

 

3 Zasuňte horní pruh pod 
zkřížené škrtidlo a vytvořte 
smyčku bez protažení konce 
pruhu. 

 

4 Během plnění první 
odběrové zkumavky škrtidlo 
uvolněte zatažením za pravý 
konec směrem nahoru. 

Je-li škrtidlo přiloženo na dobu delší než 1 minuta, mělo by být uvolněno a znovu přiloženo po 2 minutách.1 

Preventivní opatření / upozornění 

 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. 
 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 skladování: až 25 °C 

Likvidace 

Produkt zlikvidujte v souladu s postupem používaným ve vašem zdravotnickém zařízení.  

Informace na štítku 

 Výrobce  Horní teplotní limit 

 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: 
Výrobní zařízení společnosti Surge Industrial Co., Ltd., 
4th Fl. No. 258, Sec. 3, Beishen Road.,  
Shenkeng District, New Taipei City 22204, Taiwan, 
Distribuci provádí společnost Greiner Bio-One Gmbh, 
Rakousko 
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