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Standard rørholder 
Bruksanvisning 

 

 

Tiltenkt bruk 

Standardrørholderen er kun beregnet til bruk med VACUETTE® blodprøvetakingskanyler for flere blodprøverør og VACUETTE® VISIO PLUS 
kanyler. Sammen med VACUETTE® blodprøvetakingsrør blir de brukt som et system ved rutinemessig venepunksjon. Denne enheten skal 
bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene. 
 
Produktbeskrivelse 

Standardrørholderne er til engangsbruk, usterile og laget av plast. De er kompatible med alle VACUETTE® kanyler, VACUETTE® lueradaptere 
og VACUETTE® blodprøvetakingssett.  
 
Håndtering 

LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU UTFØRER VENEPUNKSJON. 
BRUK ENGANGSHANSKER UNDER VENEPUNKSJON OG VED HÅNDTERING AV BLODPRØVERØR FOR Å REDUSERE 
EKSPONERINGSFAREN! 
1. Fjern hetten fra kanylens ventildel. 

OBS: Den perforerte etiketten forenkler ikke bare identifikasjon, men er også en indikator for at produktet er sterilt og intakt. Hvis 
perforeringen er brutt eller skadet, må du kassere kanylen og velge en annen som er intakt. 

2. Før kanylen inn i standardrørholderen. Pass på at kanylen sitter godt på plass slik at den ikke løsner under bruk. 
OBS: Hvis kanylen føres feil inn i standardrørholderen, kan det føre til skade på gjengene på holderen og/eller kanylen. Denne skaden 
kan føre til at kanylen løsner under venepunksjon 

3. Velg punksjonssted. Sett på stasebånd (maks. 1 minutt). Klargjør venepunksjonsstedet med passende antiseptisk middel. IKKE TA 
PÅ VENEPUNKSJONSOMRÅDET ETTER RENSING! 

4. Legg pasientens arm i en nedoverrettet stilling. Fjern hetten på kanylen. Utfør venepunksjon med pasientens arm rettet nedover og 
korken på røret pekende oppover. 

5. Skyv røret inn i standardrørholderen og på kanyleventilen slik at gummimembranen punkteres. Plasser rørene midt i 
standardrørholderen når hetten perforeres, for å hindre at det går hull på sideveggene, noe som fører til for tidlig vakuumtap. 

6. TA AV STASEBÅNDET SÅ SNART DET KOMMER BLOD I RØRET. IKKE LA INNHOLDET I RØRET KOMME I KONTAKT MED 
HETTEN ELLER ENDEN AV NÅLEN UNDER PROSEDYREN. Røret skal altså ikke under noen omstendigheter vendes opp-ned 
under prosedyren. Hold alltid røret på plass ved å trykke på det med tommelen for å sikre fullstendig vakuumtrekk. 
OBS: Det kan noen ganger skje at det lekker blod fra kanylehetten. Følg universelle forholdsregler for å minimere farer.  

7. Sett rørene i rekkefølge i holderen. Påse at innholdet i røret ikke kommer i kontakt med hetten eller kanylespissen under 
blodprøvetakingen. 

8. Så snart blodet slutter å strømme inn i det siste røret, fjernes kanylen forsiktig fra venen. Legg trykk på stikkstedet med en tørr steril 
bomullsdott inntil blødningen stopper. Når blodet har koagulert, kan det settes på et plaster eller teip hvis ønskelig. IKKE SETT HETTEN 
PÅ IGJEN! Dette øker risikoen for stikkskader. 
OBS: Etter venepunksjon kan det forekomme rester av blod i korkens fordypning. Ta egnede forholdsregler ved håndtering av rør for 
å unngå kontakt med dette blodet. En standardrørholder som blir kontaminert med blod, skal betraktes som smittefarlig og skal 
kasseres umiddelbart. 

9. Kasser den brukte standardrørholderen sammen med nålen i en egnet avfallsbeholder. 
 
Forholdsregler/forsiktighetsregler 

Forholdsregler 
 Kontroller standardrørholderen før bruk. 
 Ikke bruk standardrørholderen hvis den er skadet. 
 En standardrørholder som blir kontaminert med blod, skal betraktes som farlig og må kasseres umiddelbart. 
 Sett ikke på beskyttelsehylsen på VACUETTE® nåler på nytt. 
 Etter venepunksjon kasseres den brukte kanylen sammen med standardrørholderen som én enhet i en egnet beholder for skarpe 

gjenstander i tråd med institusjonens rutiner og retningslinjer. 
 Hold hendene bak kanylen til enhver tid under bruk og ved kassering. 
 
Forsiktighetsregler 
 Håndter alle biologiske prøver og «skarpe» enheter til blodprøvetaking (lansetter, kanyler, luer-adaptere og blodprøvetakingssett) i 

henhold til lokale rutiner og retningslinjer. 
 Oppsøk lege hvis du blir eksponert for biologiske prøver (for eksempel ved stikkskade), ettersom disse prøvene kan overføre HIV 

(AIDS), hepatittvirus og andre smittsomme sykdommer. 
 Kast alle brukte standardrørholdere sammen med kanylen i beholdere for biologisk risikoavfall som er godkjent for dette. 
 Bruk alltid hansker under venepunksjon for å redusere eksponeringsfaren. 
 
OBS: Standardrørholderen er designet for optimal bruk med VACUETTE® kanyler fra Greiner Bio-One. Bruk av kanyler fra andre produsenter 
skjer på brukerens eget ansvar. 
OBS: Skulle det oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den relevante 
myndigheten i landet der brukeren/pasienten holder til. 
 
 
  



 
 

980201_Rev08_08-2020  Side 2 / 2 

 

 
Oppbevaring 

Skal ikke utsettes for direkte sollys.  
Oppbevaringstemperatur: 4–25 °C. Overskridelse av anbefalt makstemperatur kan føre til svekkelse av kvaliteten på holderen. 
 

Avfallshåndtering 

 Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avfallshåndering av infisert materiale skal respekteres og 
følges.  

 Engangshansker kan begrense faren for infeksjon. 
 Kontaminerte standardrørholdere med kanyler må umiddelbart kasseres i egnede beholdere for biologisk risikoavfall rett etter 

blodprøvetakingen er avsluttet, som deretter kan autoklaveres og forbrennes. 
 

Etikettinformasjon  

 

 
Produsent 

 
Temperaturgrense 

 Utløpsdato  Må ikke brukes på nytt  

 Partikode   Se bruksanvisningen 

 Katalognummer   Medisinsk utstyr 

 Beskyttes mot sollys 
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