Držiak na krvné kultúry a luerový adaptér VACUETTE®

SK

Návod na použitie
Určené použitie
Držiak na krvné kultúry a luerový adaptér VACUETTE® sa používa so zásuvkovým luerovým systémom na odber žilovej krvi do fliaš
na krvné kultúry alebo do skúmaviek na odber krvi uzavretým spôsobom. Pomôcku smie používať len vhodne zaškolený
zdravotnícky personál v súlade s týmto návodom.
Opis produktu
Držiak na krvné kultúry VACUETTE® je jednorazový, sterilný a vyrobený z plastu. Integrovaný luerový adaptér je sterilná,
jednorazová pomôcka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a polypropylénu, ktorá je na jednom konci vybavená bezpečnostným
ventilom.
Odber vzoriek a manipulácia s nimi
POZNÁMKA: Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa správnej manipulácie s fľašami na krvné kultúry a iným používaným
príslušenstvom.




Pomôcku pripojte k luerovému zásuvkovému systému.
Držiak na krvné kultúry pevne uchopte a zatlačte na fľašu. Fľaše na krvné kultúry a odberné skúmavky sa musia počas
odberu udržiavať vo zvislej polohe.
Po získaní správneho množstva krvi odsuňte držiak od fliaš a (v prípade potreby) pokračujte v odbere do skúmaviek
VACUETTE® na odber krvi.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa výrobku VACUETTE®

Poškodenú pomôcku nepoužívajte.

Pomôcku po vpichu do žily zlikvidujte ako jeden celok vo vhodnej nádobe na ostré predmety v súlade s postupmi používanými
vo vašom zariadení.

Počas používania a likvidácie držte ruky vždy za ihlami.

So všetkými biologickými vzorkami a ostrými predmetmi na odber krvi manipulujte v súlade so zásadami a postupmi
uplatňovanými vo vašom zariadení.

V prípade akéhokoľvek vystavenia sa biologickým vzorkám (napríklad pri pichnutí sa) vyhľadajte vhodnú lekársku pomoc,
pretože môže dôjsť k prenosu HIV, vírusovej hepatitídy alebo inej infekčnej choroby.

Pri vpichu do žily sa musia vždy použiť rukavice, aby sa minimalizovalo riziko expozície.
Skladovanie
Výrobok skladujte pri teplote 4 – 36 °C.
POZNÁMKA: Zamedzte vystaveniu priamemu slnečnému svetlu. Prekročenie maximálnej odporúčanej teploty skladovania môže
viesť k poškodeniu pomôcky.
Likvidácia

Je potrebné zvážiť a dodržať všeobecné hygienické usmernenia a právne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie infekčného
materiálu.

Jednorazové rukavice môžu zabrániť nebezpečenstvu infekcie.

Kontaminované výrobky s ihlami sa musia zlikvidovať bezodkladne po odbere krvi, a to vo vhodných nádobách na likvidáciu
biologicky nebezpečného odpadu, ktoré možno sterilizovať v autokláve a spáliť.
Údaje na štítku
Katalógové číslo

Výrobca

Kód šarže

Teplotný limit

Dátum použiteľnosti, (Spotrebujte do konca uvedeného mesiaca)

Pozrite si návod na použitie

Nepoužívajte opakovane

Sterilizované etylénoxidom

Upozornenie: Podľa federálnych zákonov USA je predaj tohto zariadenia možný len lekárom alebo na predpis lekára .

Adresa výrobcu:
Nipro (Thajsko) Corporation Limited, 10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra
Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thajsko
Vyrobené v Thajsku, distribuuje Greiner Bio-One GmbH, Rakúsko
Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Rakúsko
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