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VACUETTE® SEKUNDÆRE glas 
Til in vitro-diagnostisk brug 

 
Tilsigtet brug 
VACUETTE® SEKUNDÆRE glas anvendes på det kliniske laboratorium som en sekundær beholder til afmåling, opbevaring og transport af blod, 
blodkomponenter og urin fra det primære glas og til analyse på laboratorieanalysatorer.  Valget af glas afhænger af analysatoren og den 
tilsigtede brug. 
 
Produktbeskrivelse 
VACUETTE® SEKUNDÆRE glas har en dimension på 13x75 mm. De er fremstillet af et inert plastmateriale (PET eller PP), og leveres usterile og 
ikke-evakuerede. De er beregnet til engangsbrug og har en maksimal kapacitet på 5 ml. Visse typer findes med en sikkerhedshætte fremstillet af 
plast (PE og PP) og latexfrit, syntetisk gummi.  
 

Glas Temperaturmodstand Kompatibilitet med analysator 

SEKUNDÆRT glas MULTIPLEX, PP 
13x75 mm, uden hætte 

-80 °C til +121°C  

Alle glas har en dimension på 13x75 mm og kan bruges på instrumenter, der kræver 
et standardglas af denne størrelse som sekundært glas. 
Undtagelser: Roche PVT og Beckman Coulter, Olympus. 

SEKUNDÆRT glas MULTIPLEX, PET 
13x75 mm, uden hætte 

-80 °C til +50°C  

SEKUNDÆRT glas SIMPLEX, PP 
13x75 mm, uden hætte  

-80 °C til +121°C 

SEKUNDÆRT glas MULTIPLEX, PP 
13x75 mm, med sikkerhedshætte 

-80 °C til +50°C 

SEKUNDÆRT glas SIMPLEX, PET 
13x75 mm, uden hætte 

-80 °C til +50°C 

SEKUNDÆRT glas SIMPLEX RD, PET 
13x75 mm, uden hætte 

-80 °C til +50°C kun til Roche PVT 

SEKUNDÆRT glas SIMPLEX BC, PET 
13x75 mm, uden hætte 

-80 °C til +50°C kun til Beckman Coulter (Olympus) 

Glassene kan analyseres og valideres af brugeren direkte på instrumentet.  

 
Forsigtigheds- og forholdsregler 
1. Rørene må ikke anvendes, hvis de indeholder fremmedlegemer! 
2. Samtlige biologiske prøver skal håndteres i henhold til laboratoriets gældende politikker og procedurer.  
3. Biologiske prøver kan overføre HIV, HBV, HCV eller andre blodbårne patogener. Der skal søges passende lægehjælp i tilfælde af 

eksponering for biologiske prøver og deraf følgende infektionsrisiko. 
4. Samtlige tilbehørsdele skal bortskaffes i beholdere til biologisk farligt affald, der er godkendt til dette formål.  
5. For at sikre korrekte transportbetingelser skal retningslinjerne i UN3373 overholdes. 
6. Glassene er ikke beregnet til at blive steriliseret eller autoklaveret. 
7. Må ikke genanvendes. 
8. Klik-på-hætterne til PET-glassene er ikke beregnet til brug på analysatorer eller under transport. 

 
Opbevaring før prøvetagning 
Hvis anbefalingerne vedr. højeste og laveste opbevaringstemperatur ikke overholdes, kan det føre til forringelse af glassenes kvalitet. All 
VACUETTE® SEKUNDÆRE glas kan opbevares ved -80 °C til +50 °C forud for anvendelse. 

 
Håndtering 
Følg analysatormanualens oplysninger om korrekt håndtering.  
SIMPLEX-glassenes indvendige emballage har aftagelige flapper. De perforerede flapper kan åbnes for at lette påfyldningen af glas på visse 
analysatorer.  
Der henvises til analyseinstrumentets brugsanvisning for oplysninger om korrekt prøvemateriale, korrekt opbevaring, nedfrysning, optøning og 
stabilitet. 
 
Centrifugering 
Glassene kan tåle centrifugering ved 4400g i 30 minutter.  
 
Begrænsninger 
1. På grund af risikoen for at prøvematerialet udvider sig under frysning, må prøvemængden ikke overstige 3 ml.  
2. Usterile glas bør ikke anvendes til bestemmelse af sporelementer eller til molekylær diagnostik. 
3. Glassene bør udelukkende fryses i åbne stativer. 
4. Sikker transport kan kun garanteres, hvis glassene bruges sammen med sikkerhedshætter. 

 
Bortskaffelse 
1. Generelle retningslinjer for hygiejne og lovmæssige bestemmelser vedr. korrekt bortskaffelse af smittefarlige materialer skal tages i 

betragtning og følges.  
2. Kontaminerede glas skal bortskaffes i passende beholdere til biologisk farligt affald, der er godkendt til smittefarlige materialer.  

 
Mærkning på emballagen 

 
Bestillingsnummer  Må ikke genbruges   

 
Lotnummer 

 
Udstyr til in vitro-diagnostisk brug  

 
Temperaturbegrænsning 

 
Producent  

 
Litteratur: 
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