Bezpečnostní lancety MiniCollect®
Návod k použití
Použití
Bezpečnostní lancety MiniCollect® jsou určeny pro použití při každodenních rutinních odběrech kapilární krve, prováděných kvalifikovaným
praktikem. Jsou určeny pouze k jednorázovému použití a musí být používány příslušně školeným zdravotnickým personálem podle těchto pokynů.

Popis výrobku
Bezpečnostní lancety MiniCollect® jsou sterilní, jednorázové prostředky aktivované tlačítkem, určené k provedení vpichu do kůže
a umožňující kontrolovat délku a hloubku vpichu. Tento prostředek je tvořen jehlou/čepelí z nerezové oceli v plastovém pouzdře a po vpichu
dojde k automatickému a trvalému zasunutí.

Bezpečnostní opatření/varování
•
•
•
•
•
•
•

Naše pokyny jsou pouhým doporučením. Manipulace s bezpečnostními lancetami MiniCollect® musí být prováděna v souladu
s předpisy a postupy platnými ve vašem zdravotnickém zařízení.
Při kontaktu s biologickými vzorky může dojít k přenosu HBV, HCV, HIV a dalších infekčních onemocnění. Při kontaktu s biologickými
vzorky zajistěte dostatečnou lékařskou pomoc.
Všechny bezpečnostní lancety MiniCollect® likvidujte odhozením do nádob schválených pro likvidaci biologického odpadu.
Při propichování kůže a manipulaci se zkumavkami pro odběr krve noste rukavice na jedno použití, aby bylo riziko expozice co nejmenší.
Nepoužívejte bezpečnostní lancety MiniCollect® po datu jejich exspirace.
Nepoužívejte bezpečnostní lancety MiniCollect®, pokud byl odstraněn ochranný kryt.
Lancety s hloubkou vpichu větší než 2 mm se nedoporučuje používat u dětí do jednoho roku věku.

Skladování
Doporučená teplota při skladování: 4–36 °C (40–97 °F). Uchovávejte na suchém místě mimo působení zdrojů přímého či nadměrného tepla.
POZNÁMKA: Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

Zacházení
PŘED PROVEDENÍM VPICHU DO KŮŽE SI PROSTUDUJTE VŠECHNY INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU
Vybavení potřebné k odběru krve.
Dbejte na to, abyste před provedením vpichu měli připraveny tyto materiály:
• Všechny potřebné zkumavky MiniCollect®, seřazené podle velikosti, způsobu plnění a přídavné látky, nebo další nezbytné odběrné
nádobky. POZNÁMKA: Koagulační zkumavky 9NC MiniCollect® se používají pouze k odběru žilní krve.
• Rukavice a osobní ochranné pomůcky na jedno použití.
• Štítky pro pozitivní identifikaci vzorků pacientů.
• Tampony napuštěné alkoholem pro očištění místa vpichu.
• Náplast nebo gáza.
• Nádoba na ostré předměty pro bezpečnou likvidaci použitého materiálu.
Verzi bezpečnostní lancety MiniCollect® je třeba zvolit podle tloušťky tkáně pacienta a požadovaného množství odebírané krve.

Bezpečnostní lancety MiniCollect®
Barva
Levandulová (jehla)
Oranžová (jehla)
Růžová (čepel)
Zelená (čepel)
Modrá (čepel)
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Průměr/délka jehly
nebo čepele

Dosažitelné
množství krve

28G / 1,25 mm
23G / 2,25 mm
1,00 mm / 1,00 mm
1,50 mm / 1,50 mm
1,50 mm / 2,00 mm
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Na místo odběru lze na 3 až 5 minut přiložit zahřátý vlhký ručník (nebo jiné zahřívací pomůcky) s teplotou nepřevyšující 42 °C (108 °F).
1
Místo vpichu ošetřete vhodnou dezinfekcí. Po očištění nechte místo vpichu do kůže oschnout na vzduchu, aby se mohl uplatnit
aseptický účinek alkoholu. Rezidua alkoholu mohou způsobit rychlou hemolýzu, mohou mít nepříznivé účinky na výsledky testu
a mohou pacientovi způsobit nepohodlí (pálivý pocit).
2

tah

kroutivý
pohyb

Pevně držte lancetu mezi prsty a sejměte ochranný kryt tahem (z čepele) nebo
kroutivým pohybem (z jehly).

3
Pevně uchopte místo vpichu, aby nedošlo k náhlému pohybu, a umístěte nad něj
lancetu.
Poté jemným stisknutím tlačítka aktivujte lancetu.
POZNÁMKA: Při aktivaci bezpečnostní lancety MiniCollect® nestlačujte místo
vpichu.

4

Okamžitě po vpichu vyjměte lancetu jedním pohybem vzhůru a vložte ji do vhodné
nádobky pro ostré předměty.

5
Doporučuje se otřít první kapku krve gázou, protože u první kapky je
nejpravděpodobnější, že bude obsahovat nadbytek tkáňové tekutiny. Jemně
přerušovaně stlačujte okolní tkáň. Opakovanému silnému tlaku (vytlačování) se
musíte vyhnout, protože oba postupy mohou vést k hemolýze nebo kontaminaci
vzorků tkáňovou tekutinou.

POZNÁMKA: V případě potřeby použijte tyto pokyny spolu s pokyny k použití zkumavky pro odběry kapilární krve MiniCollect®
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Informace na štítku
Výrobce

Katalogové číslo

Datum použitelnosti

Nepoužívejte opakovaně

Číslo šarže

Sterilizováno zářením

Literatura:
GP42-A6 “Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens”; Approved Standard—Sixth Edition

Adresa výrobce:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japonsko
Vyrobeno v Japonsku

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Rakousko

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

Distributor: Greiner Bio-One GmbH,
Rakousko
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