MiniCollect® sikkerhetslansetter
Bruksanvisning
Tiltenkt bruk
MiniCollect® sikkerhetslansetter er utviklet for bruk i daglig prøvetaking av kapillærblod når denne oppgaven delegeres av kvalifisert
helsepersonell. Nålene er kun beregnet til engangsbruk og skal kun brukes av helsepersonell med tilstrekkelig opplæring i samsvar med
disse instruksjonene.

Beskrivelse av produktet
MiniCollect® sikkerhetslansetter er sterile knappaktiverte enheter til engangsbruk for hudpunksjon, noe som gir kontrollert snittlengde og dybde. Enheten består av en nål / et blad av rustfritt stål i et plasthus, og den trekkes automatisk og permanent tilbake etter punksjon.

Forholdsregler/forsiktighetsregler
•
•
•
•
•
•
•

Retningslinjene her er kun anbefalinger. Se institusjonens retningslinjer og rutiner med hensyn til håndtering av MiniCollect®
sikkerhetslansetter.
HBV, HCV, HIV og andre smittsomme sykdommer kan overføres gjennom kontakt med biologiske prøver. Ved eksponering for
biologiske prøver må det gis egnet medisinsk hjelp.
Kast alle MiniCollect® sikkerhetslansetter i beholdere for biologisk farlig avfall som er godkjent for dette.
Bruk engangshansker under hudpunksjon og ved håndtering av blodprøverør for å redusere eksponeringsfaren.
Ikke bruk MiniCollect® sikkerhetslansetter etter utløpsdatoen.
Ikke bruk MiniCollect® sikkerhetslansetter hvis den beskyttende tappen er fjernet.
Lansetter med en punksjonsdybde over 2 mm anbefales ikke til bruk på barn under ett år.

Oppbevaring
Anbefalt oppbevaringstemperatur: 4–36 °C (40–97 °F). Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte eller sterk varme.
MERK: Skal ikke utsettes for direkte sollys.

Håndtering
LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU UTFØRER HUDPUNKSJON.
Nødvendig utstyr for prøvetaking.
Pass på at følgende materialer er lett tilgjengelig før du utfører hudpunksjon:
• Alle nødvendige MiniCollect®-rør, identifisert med størrelse, prøve og tilsetningsstoff, eller andre nødvendige prøvetakingsbeholdere.
MERK: MiniCollect® 9NC-koagulasjon brukes kun til venøs blodprøvetaking.
• Engangshansker og personlig verneutstyr.
• Etiketter for positiv pasientidentifikasjon av prøver.
• Spritserviett til rensing.
• Selvklebende plaster eller bandasje.
• Beholder for kassering av skarpt utstyr for sikker kassering av brukte materialer.
MiniCollect®-sikkerhetslansettversjonen skal velges ut fra pasientens vevstykkelse og blodvolumet som skal tas.

MiniCollect® sikkerhetslansetter
Farge
Lavendel (nål)

Størrelse/lengde på
nål eller blad
28 G / 1,25 mm

Oransje (nål)

23 G / 2,25 mm

Rosa (blad)
Grønn (blad)
Blå (blad)

1,00 mm / 1,00 mm
1,50 mm / 1,50 mm
1,50 mm / 2,00 mm
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Oppnåelig
blodvolum
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Et varmt, fuktig håndkle (eller andre oppvarmingsanordninger) ved en temperatur på maks. 42 °C (108 °F) kan anvendes for å tildekke
området i 3 til 5 minutter.
1
Klargjør punksjonsstedet med et egnet antiseptisk middel. Etter rensing av hudpunksjonsstedet lufttørkes området, slik at den
antiseptiske virkningen av alkoholen kan gjøre seg gjeldende. Resterende alkohol forårsaker hurtig hemolyse, kan ha negative
effekter på testresultatene og vil føre til ubehag (sviing) hos pasienten.
2

dra

Hold lansetten godt fast mellom fingrene, og fjern beskyttelsestappen ved å dra
(blad) eller vri (nål).
vri

3
Hold punksjonsstedet støtt for å unngå plutselige bevegelser, og plasser lansetten
over det.
Trykk deretter forsiktig på knappen for å aktivere lansetten.
MERK: Ikke trykk på punksjonsstedet mens du aktiverer MiniCollect®
sikkerhetslansetten.

4

Umiddelbart etter punksjon fjernes lansetten i en oppadgående bevegelse. Kast
den i en egnet beholder for skarpe gjenstander.

5

Det anbefales å tørke bort den første bloddråpen med en kompress, ettersom den
første dråpen sannsynligvis inneholder overskytende vevsvæske. Trykk forsiktig
flere ganger mot det omkringliggende vevet. Kraftig, gjentatt trykk («melking») må
unngås, da begge prosedyrer kan føre til hemolyse eller at vevsvæske forurenser
prøven.

MERK: Bruk disse instruksjonene sammen med bruksanvisningen for MiniCollect® kapillærblodprøvetakingsrør, hvis nødvendig.
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Informasjon på etiketten
Produsent

Katalognummer

Utløpsdato

Må ikke brukes på nytt

Partikode

Sterilisert ved stråling

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

Produksjonssted:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japan
Laget i Japan

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

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

Distribuert av Greiner Bio-One GmbH,
Østerrike
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