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VACUETTE® engångsstas 
Användningsinstruktioner 

 

 

Användning 

VACUETTE® engångsstas används för vanlig blodprovstagning för att applicera tryck på armen, så att venerna framhävs för att 
göra det lättare att känna och hitta dem. Produkten ska användas endast av lämpligen utbildad vårdpersonal i enlighet med 
dessa anvisningar. 

Produktbeskrivning 

VACUETTE® engångsstas är tillverkad av syntetiskt gummi. Den är inte tillverkad med naturgummilatex för att förebygga 
allergier och hudirritation. De förperforerade delarna kan lätt rivas av efter behov.  

Handhavande 

 
 
 

 
 

  
 

 

1 Placera stasen 7,5–10 cm 
ovanför punktionsstället. 

 

2 Linda VACUETTE® 
engångsstas runt armen och 
korsa banden över varandra.  

 

3 Stoppa in det övre bandet 
under den korsade stasen 
för att skapa en ögla, utan 
att dra änden genom. 

 

4 När blodet rinner in i det 
första röret ska stasen 
lossas genom att dra 
den högra änden uppåt. 

Om en stas har varit åtdragen i mer än 1 minut ska den lossas och dras åt igen efter 2 minuter.1 

Försiktighetsåtgärder/varningar 

• Applicera inte högt tryck som kan hindra flödet av syresatt blod till extremiteten.  
• Släpp stasen så fort blodet har börjat flöda in i röret.  
• För lång eller för hård stas kan leda till hemolys. 
• Använd inte på skadad hud. 
• Kassera stasen omedelbart efter användning och återanvänd inte. 
• Återanvändning av engångsstas kan leda till sjukdom för patienten på grund av korskontaminering. 

Om allvarliga incidenter inträffar i samband med produkten ska dessa rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten 
i den medlemsstat där användaren/patienten är etablerad. 

Förvaring  

Undvik exponering i direkt solljus.  
Förvaringstemperatur: upp till 25 °C 

Kassering 

Kasseras enligt institutionens policy.  

Information på etikett 

 Tillverkare  Övre temperaturgräns 

 Utgångsdatum  Får inte återanvändas 

 Batchnummer  Läs bruksanvisningen 

 Katalognummer  Medicinteknisk produkt 

 
Skyddas mot direkt solljus   

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

Tillverkningsplats: 
Tillverkningsanläggningar tillhörande Surge Industrial 
Co., Ltd., 4th Fl. No. 258, Sec. 3, Beishen Road.,  
Shenkeng District, New Taipei City 22204, Taiwan, 
Distribueras av Greiner Bio-One Gmbh, Österrike 
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