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VACUETTE® Engangsstasebånd 

Brugsanvisning 
 

 

Tilsigtet brug 

VACUETTE®Engangsstasebånd anvendes til rutinemæssig blodprøvetagning til at påføre tryk på armen for at gøre venerne 
mere synlige og lettere at mærke og finde. Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale 
i overensstemmelse med denne vejledning. 

Produktbeskrivelse 

VACUETTE® Engangsstasebånd er lavet af syntetisk gummi. Det er ikke fremstillet af naturlig gummilatex for at forhindre 
allergier og hudirritation. De præ-perforerede dele kan let rives af efter behov.  

Håndtering 

 
 
 

 
 

  
 

 

1 Anbring stasebåndet 
7,5-10 cm over indstiksstedet. 

 

2 Læg VACUETTE® 
Engangsstasebåndet rundt 
om armen og kryds båndene 
over hinanden  

 

3 Placer det øverste bånd 
under det krydsede 
stasebånd for derved at lave 
en løkke, uden at trække 
enden igennem. 

 

4 Når blodet løber ind i det 
første glas, løsnes 
stasebåndet ved at trække 
i højre ende i en 
opadgående bevægelse. 
 

Hvis et stasebånd har været anvendt i længere end 1 minut, skal det løsnes og kan påsættes igen efter 2 minutter.1 

Forholdsregler/forsigtighedsregler 

 Påfør ikke så stærkt et pres, at det kan hæmme den arterielle blodgennemstrømning til ekstremiteterne.  
 Så snart blodet begynder at løbe ned i det første rør, skalstasebåndet løsnes. 
 For langvarig og for stram stase kan bidrage til hæmolyse. 
 Må ikke anvendes på beskadiget hud. 
 Smid stasebåndet ud umiddelbart efter brug, og genbrug ikke. 
 Genbrug af engangsstasebåndet kan føre til sygdom for patienten på grund af krydskontaminering. 

Hvis der opstår alvorlige hændelser i forbindelse med produktet, skal disse indberettes til fabrikanten og den kompetente 
myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret. 

Opbevaring  

Må ikke udsættes for direkte sollys.  
Opbevaringstemperatur: op til 25 °C 

Bortskaffelse 

Bortskaffes i henhold til dit steds politik.  

Oplysninger på etiketten 

 Producent  Øvre temperaturgrænse 

 Anvendes før  Må ikke genanvendes 

 Batchkode  Læs brugsanvisningen 

 Katalognummer  Medicinsk udstyr 

 Holdes væk fra sollys   

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