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VACUETTE® Super-T 
Stasebånd til engangsbruk 

Bruksanvisning 
 

 

 

Beregnet bruksområde 

VACUETTE® Super-T brukes ved rutinemessig blodprøvetaking for å legge trykk på armen, slik at blodårene blir mer synlige og 
lettere å kjenne og finne. Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til instruksjonene. 
 

Produktbeskrivelse 

VACUETTE® Super-T er et stasebånd til engangsbruk. Det er laget av silikon og er talkumbelagt. Det inneholder ingen 
komponenter laget av tørr naturgummi og er uten DEHP. 
 

Håndtering 

  

 

  
 

1 Plasser stasebåndet 
7.5–10 cm over 
punksjonsstedet. 
 
 
 

 

2 Legg VACUETTE® 
Super-T rundt armen, 
og før den ene enden 
gjennom åpningen. 
 

 

3 Hold i begge 
endene på 
stasebåndet, og trekk 
enden med hull 
gjennom åpningen før 
du slipper den. 
 

 

4 Stasebåndet låses 
deretter på plass. 
 
 

 

5 Når blodet renner 
inn i det første røret, 
drar du i enden med 
åpningen, så løsner 
båndet med det 
samme. 
 

Hvis et turniké har blitt brukt i mer enn ett minutt, bør det frigjøres og brukes igjen etter 2 minutter. 1 

 

Advarsler/forholdsregler  

 Ikke stram så hardt at det svekker den arterielle blodstrømmen til ekstremiteten.  
 Slipp opp stasebåndet så snart blodet begynner å strømme inn i det første røret.  
 For lang og for høy stase kan bidra til hemolyse. 
 Ikke bruk på skadet hud. 
 Kast stasebåndet umiddelbart etter bruk og ikke bruk det på nytt. 
 Gjenbruk av engangsstasebånd kan føre til sykdom for pasienten på grunn av krysskontaminering. 

Dersom det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den kompetente 
myndigheten i medlemslandet, der brukeren/pasienten bor. 

 

Oppbevaring 

Unngå eksponering for direkte sollys.  
Oppbevaringstemperatur: 4–25 °C 
 

Kassering 

Kastes i henhold til institusjonens retningslinjer. 
 

Etikettinformasjon 

 Produsent  Temperaturgrenser 

 Utløpsdato  Må ikke brukes på nytt 

 Partikode  Se bruksanvisningen 

 Katalognummer  Medisinsk utstyr 

 Holdes unna sollys   
 

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

Production location: 
STARLIM Spritzguss GmbH, 
Mühlstrasse 21, 
4614 Marchtrenk, Austria 
Distributed by Greiner Bio-One Gmbh, 
Austria 
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