VACUETTE® URI-PLUS
24-timers urinbeholder med integrert overføringsenhet
For in vitro-diagnostisk bruk
Tiltenkt bruk
®
VACUETTE URI-PLUS skal benyttes for oppsamling av urin i løpet av en 24-timersperiode, og etterfølgende
overføring av en urinprøve til urinprøvetakingsrør. Enheten skal brukes av kvalifisert helsepersonell i henhold til
instruksjonene.
Beskrivelse av produktet
®
VACUETTE URI-PLUS er en ikke-steril, sylinderformet, gul plastbeholder med en integrert overføringsenhet i lokket
inkludert et langt sugerør for prøvehenting i vakuumoppsamlingsrørene.
Håndtering
Laboratoriet skal gi informasjon om hensiktsmessig oppbevaring av urin i løpet av 24-timersperioden.
Oppsamling
1. Etter at pasienten har tømt blæren i toalettet for første gang om morgenen, begynner 24-timersoppsamlingen.
Tidspunkt og dato noteres på beholderetiketten og på all dokumentasjon som følger etter instruksjon fra
laboratoriet.
2. I løpet av de følgende 24 timene skal hver urindråpe fra pasienten samles opp i beholderen. Det anbefales at
det brukes en separat, ren kopp eller glassbeger til å samle urin, og at innholdet tømmes i 24-timersbeholderen
hver gang.
3. Nøyaktig 24 timer etter starten, avsluttes oppsamlingen med en endelig tømming av blæren i en kopp eller
glassbeger som skal tømmes i 24-timersbeholderen. Tidspunkt og dato skal igjen dokumenteres på etiketten
og på eventuelt tilknyttet papirarbeid.
4. Urinvolumet som er oppsamlet avgjøres ved å kontrollere innholdet mot skalaen på beholderen.
Overføring
5. Bland innholdet i 24-timersbeholderen før du overfører en prøve i urinprøvetakingsrøret.
6. Løft opp etiketten på lokket på 24-timersbeholderen og skyv urinprøvetakingsrøret ned i åpningen på
overføringsenheten. Hold røret i stilling inntil røret er helt fylt.
7. Av sikkerhetsmessige grunner må du bytte etiketten over åpningen etter at prøven er overført.
Forsiktighetsregler og forholdsregler
•
Ikke berør innsiden av overføringsenheten.
•
Hold etiketten over den integrerte overføringsenheten under 24-timersoppsamlingen for å unngå utilsiktede
stikkskader.
•
Hold beholderen oppreist hele tiden for å forhindre lekkasje av innholdet.
Lagring før oppsamling
Holdes unna direkte sollys.
Kassering
Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avhending av infeksiøst materiale skal
respekteres og følges. Lokket inneholder en nål og bør derfor kastes i en egnet beholder for skarpe gjenstander.
Merking på emballasje
Varenummer

Skal ikke gjenbrukes

Lotnummer

In vitro-diagnostisk enhet

Temperaturgrense

Produsent

Produksjonssted:
ENFA Envases Farmacéuticos, S.A., C/Paralela,15. Paracuellos de Jarama, 28860 Madrid, Spania
Distribuert av Greiner Bio-One GmbH, Østerrike
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