POKYNY PRE ZÍSKANIE KRVNEJ VZORKY
Pred začatím odberu krvi si starostlivo prečítajte celý postup.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

OBSAH:
PREPRAVNÁ SKÚMAVKA
Obsahuje absorpčný bavlnený tampón

SKÚMAVKA NA ODBER KRVI/ODBERNÁ
SKÚMAVKA
Iba na jednorazové použitie. Vyrobené a
označené (CE) v súlade so smernicou 93 /
42EEC od Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road,
Leicester, LE4 1AW.
VRECKO NA ODPAD
ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE VZORKY / FORMULÁR
PLASTOVÁ SPIATOČNÁ OBÁLKA

STERILNÝ TAMPÓN

NÁPLASŤ

BEZPEČNOSTNÉ LANCETY
Lanceta na pichnutie do prsta. Sterilná. Iba na
jedno použitie. Farba sa môže líšiť. Vyrobené a
označené [CE 1008] v súlade so smernicou 93
/ 42EEC od MediPurpose Pte Ltd Singapur.

POSTUP
1. Umyte si ruky v teplej vode, zmäkčí to pokožku a podporí krvný obeh, čo
následne uľahčí odber.
2. Vyberte malú skúmavku na odber krvi z prepravnej skúmavky.
3. Odstráňte uzáver zo skúmavky na odber krvi.
Poznámka: väčšia prepravná skúmavka obsahujúca absorpčný bavlnený
tampón NESMIE byť použitá na odber krvi!
4. Vyberte prst alebo palec, z ktorého chcete odobrať krv, utrite ho
priloženým sterilným tampónom a nechajte uschnúť .
5. Odstráňte ochranný kryt z bezpečnostnej lancety.
6. Priložte vyvýšený koniec bezpečnostnej lancety na prst. Pevne zatlačte,
aby sa aktivoval mechanizmus lancety. V momente kontaktu s pokožkou
môžete pocítiť ľahké pichnutie.
7. Jemne masírujte prst smerom k miestu vpichu, aby ste získali kvapku krvi.
8. Prejdite prstom cez okraj skúmavky určenej pre odber krvi tak, aby sa krv
dostala do skúmavky. Pokračujte v odbere, až kým krv dosiahne BIELU
ČIARU vyznačenú na skúmavke.*
9. Ak ste odobrali dostatočné množstvo krvi, umiestnite uzáver späť na
skúmavku pre odber krvi.
10. Napíšte svoje meno na štítok prepravnej skúmavky, umiestnite
skúmavku pre odber krvi dovnútra prepravnej skúmavky a nasaďte uzáver.
11. Vyplňte Žiadosť o vyšetrenie vzorky a Záznam o informovanom súhlase.
12. Vložte použitú lancetu (y) do vrecka na odpad a vložte späť do
plastového uzatvárateľného vrecka spolu s prepravnou skúmavkou a
žiadosťou o vyšetrenie vzorku.
13. Umiestnite uzatvárateľné vrecko do plastovej spiatočnej obálky a pošlite
čo najskôr na adresu:
HEVIX spol. s r. o.
Púpavová 2
Bernolákovo
900 27
* V prípade, že sa prietok krvi zastaví skôr, než je skúmavka na odber krvi plná, je nevyhnutné použiť
druhú bezpečnostnú lancetu na odobratie krvi z iného prsta. 577-14-01

