Souprava pro bezpečný odběr krve SAFETY nebo souprava pro odběr krve
+

Držák pro odběr krve na hemokultury
Návod k použití

CS

Použití
Souprava pro bezpečný odběr krve SAFETY a/nebo souprava pro odběr krve + držák pro odběr krve na hemokultury se používají při běžných
postupech s venepunkcí. Jehla s křidélky, která je součástí soupravy pro bezpečný odběr krve SAFETY je opatřena bezpečnostním chráničem,
který lze aktivovat tak, aby jehlu po odběru krve okamžitě zakryl. Toto opatření pomůže zabránit neúmyslnému bodnutí jehlou. Držák pro odběr
krve na hemokultury se používá k naplnění kultivačních lahviček a zkumavek.
Popis výrobku
Souprava pro bezpečný odběr krve SAFETY a/nebo souprava pro odběr krve + držák pro odběr krve na hemokultury jsou jednorázové, sterilní,
křidélky opatřené odběrové jehly, připojené k ohebné hadičce s předem nasazeným držákem pro odběr krve na hemokultury. Konstrukce
držáku umožňuje odběr krve do lahviček na hemokultury a zkumavek na odběr krve VACUETTE®. Tyto produkty nejsou vyrobeny za použití
přírodního latexu.
Zacházení
 Vyčistěte místo punkce a umyjte si ruce tak, jak to postupy používané ve vašem zdravotnickém zařízení vyžadují.
 Dezinfikujte odkryté membrány lahviček pro odběr krve tamponem navlhčeným lihem a nechte je na vzduchu uschnout.
 Na svěšené paži pacienta proveďte venepunkci. Během odběru musí být lahvičky na hemokultury a zkumavky na odběr krve ve svislé
poloze.
POZNÁMKA: Pro správné zacházení s lahvičkami na hemokultury se řiďte pokyny výrobce.
 Držák pro odběr krve na hemokultury přiložte na lahvičky a zatlačte směrem dolů. Jestliže odebíráte krev na aerobní i anaerobní kultivaci,
nejprve ji odeberte do lahvičky na aerobní a pak teprve do lahvičky na anaerobní kultivaci.
 Po odebrání správného množství krve sejměte držák z lahviček a (podle potřeby) pokračujte v odebírání krve do zkumavek na odběr krve
VACUETTE®.
 Po dokončení odběru krve přitlačte jednou rukou na místo odběru gázový tampon.
 Jestliže používáte soupravu SAFETY pro bezpečný odběr krve, aktivujte bezpečnostní mechanismus tak, že stisknete obě strany konektoru,
čímž uzamknete pojistku. Posuňte bezpečnostní mechanismus směrem zpět, až uslyšíte zřetelné cvaknutí. Cvaknutí je známkou, že
bezpečnostní mechanismus byl správně aktivován.
 Příslušný zdravotnický prostředek a držák pro odběr krve na hemokultury zlikvidujte jako jeden celek odložením do vhodné schránky na ostré
předměty v souladu se zásadami a postupy používanými ve vašem zdravotnickém zařízení.
 Jestliže používáte soupravu pro odběr krve a držák pro odběr krve na hemokultury, zlikvidujte je jako jeden celek odložením do vhodné
schránky na ostré předměty v souladu se zásadami a postupy používanými ve vašem zdravotnickém zařízení.
POZNÁMKA: Při použití a likvidaci se ruce vždy musí nacházet za jehlou.
 Podle postupu používaného ve vašem zdravotnickém zařízení stlačte místo vpichu.
POZNÁMKA: Na místo vpichu netlačte nadměrně.
Upozornění/opatření pro produkty VACUETTE®
 Před použitím soupravu pro bezpečný odběr krve SAFETY a/nebo soupravu pro odběr krve + držák pro odběr krve na hemokultury
zkontrolujte. Nepoužívejte soupravu pro bezpečný odběr krve SAFETY a/nebo soupravu pro odběr krve + držák pro odběr krve na
hemokultury, pokud jsou poškozeny.
 Jakákoli souprava pro bezpečný odběr krve SAFETY a/nebo souprava pro odběr krve + držák pro odběr krve na hemokultury, které přijdou
do styku s krví, jsou považovány za nebezpečné a musí být bez prodlení zlikvidovány.
 Nenasazujte znovu chránič na jehlu soupravy pro bezpečný odběr krve SAFETY a/nebo soupravy pro odběr krve.
 Bezpečnostní mechanismus na soupravě pro bezpečný odběr krve SAFETY násilím neuvolňujte ani jej znovu neaktivujte poté, co byl jednou
aktivován.
 Po venepunkci použitou jehlu a soupravu pro bezpečný odběr krve SAFETY a/nebo soupravu pro odběr krve a držák pro odběr krve na
hemokultury zlikvidujte jako jeden celek odložením do vhodné schránky na ostré předměty v souladu se zásadami a postupy používanými ve
vašem zdravotnickém zařízení.
 Při použití a likvidaci se ruce vždy musí nacházet za jehlou.
 Se všemi biologickými vzorky a s ostrými součástmi používanými při odběru krve (lancety, jehly, adaptéry Luer a soupravy pro odběr krve)
zacházejte v souladu se zásadami a postupy používanými ve vašem zdravotnickém zařízení.
 Pokud dojde ke kontaktu s biologickými vzorky (například pokud se píchnete), vyhledejte lékařskou pomoc, protože by mohly přenášet HIV
(AIDS), virovou hepatitidu nebo jiná infekční onemocnění.
 Veškeré použité jehly je nutno považovat za kontaminované a likvidovat je ihned po použití odložením do vhodné schránky na ostré
předměty.
Opakované použití výrobku může vést k nebezpečným infekcím, poraněním nebo smrti.
 Zlikvidujte všechny použité soupravy SAFETY pro bezpečný odběr/soupravy pro odběr krve spolu s držákem odložením do vhodné schránky
na ostré předměty.
 Při venepunkci je vždy nutno mít rukavice, aby se minimalizovalo riziko expozice.
 V dráze kapaliny v hadičce soupravy SAFETY pro bezpečný odběr krve je přítomen DEHP, který se používá při plastizaci.
 Opatrnost je nutná například při odběrech vzorků nepohyblivých pacientů, hemofiliků nebo pacientů s epilepsií.
 Vzhledem k riziku kontaminace povrchů kapkami krve z použité jehly se doporučuje při likvidaci držet jehlu hrotem vzhůru.
 Bezpečnostní mechanismus nikdy nepřelepujte náplastí.
 Po aktivaci bezpečnostního mechanismu se s ním nepokoušejte manipulovat.
Skladování
Výrobek skladujte při teplotě 4–36 °C (40–97 °F).
POZNÁMKA: Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Při překročení maximální doporučení teploty skladování může dojít k poškození
držáku.
Likvidace
 Při řádné likvidaci infekčního materiálu je nutno dodržovat obecná hygienická pravidla a místní předpisy.
 Riziku infekce mohou zamezit jednorázové rukavice.
 Kontaminované výrobky s jehlami je nutno zlikvidovat ihned po odběru krve odložením do vhodné schránky na likvidaci biologicky
nebezpečných materiálů, které lze poté dezinfikovat v autoklávu a spálit.
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Literatura
CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute, Ústav pro tvorbu pokynů a norem v laboratorní medicíně)
H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition (Postupy pro odběry vzorků krve venepunkcí
k diagnostickým účelům; schválené šesté vydání normy)
M47-A Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guideline
Upozornění: Podle federálních zákonů USA může být tento prostředek prodán pouze lékařem nebo na objednávku lékaře.
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