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SAFETY-blodprøvetagningssæt  
eller blodprøvetagningssæt 

+ 

Bloddyrkningsholder 
Brugsvejledning 

 
 
Anvendelse 
 SAFETY-blodprøvetagningssæt og/eller blodprøvetagningssæt + bloddyrkningsholder anvendes til rutine blodprøvetagning. SAFETY-
blodprøvetagningssættet er designet med et sikkerhedsskjold, der kan aktiveres og øjeblikkeligt gemme nålen umiddelbart efter 
prøvetagningen for at reducere risiko for tilfældige stikskader. Bloddyrkningsholderen anvendes for at kunne fylde dyrkningskolber og prøverør. 
 

Produktbeskrivelse 
SAFETY-blodprøvetagningssæt og/eller blodprøvetagningssæt + bloddyrkningsholder er et sterilt engangsprøvetagningssæt påmonteret en 
fleksibel slange med en præmonteret bloddyrkningsholder. Holderens design muliggør prøvetagning af dyrkningskolber og 
VACUETTE®prøvetagningsrør. Er ikke fremstillet af naturgummi-latex. 
 
Håndtering 

 Desinficer hænder/punktursted i henhold til stedets gældende procedurer.  

 Desinficer septa på kolberne med alkohol og lad det lufttørre. 

 Venepunktur udføres mens armen holdes nedad. Kolber og prøvetagningsrør holdes i opret position. 
BEMÆRK: Følg altid kolbeproducentens anvisninger.  

 Pres holderen ned over kolberne. Anvendes både aerob og anaerob kolbe udtages først aerob kolbe. 

 Når kolber er korrekt fyldt tages holderen af kolberne og fortsæt (hvis tilfældet) med VACUETTE® prøvetagningsrør. 

 Efter endt prøvetagning holdes gazen på plads med den ene hånd.  

 Ved anvendelse af SAFETY-blodprøvetagningssæt aktiveres sikkerhedsmekanismen ved at trykke det lille riflede greb mod hinanden. Træk 
sikkerhedsmekanismen tilbage til et tydeligt klik høres. Klikket er tegn på at sikkerhedsmekanismen er korrekt aktiveret.  

 Bortskaf straks det komplette blodprøvetagningssæt i en for stedet godkendt beholder. 

 Ved brug af blodprøvetagningssæt skal enheden bortskaffes med bloddyrkningsholderen i en egnet beholder til skarpe genstande i 
overensstemmelse med stedets procedurer og politikker. 
BEMÆRK: Hold hænderne bag nålen ved brug og under bortskaffelse. 

 Oprethold tryk på punkturstedet efter den på stedet anvendte protokol.  
BEMÆRK: Undgå at trykke ned på punkturstedet. 

 
VACUETTE® Forholdsregler/Forsigtig 

 Kontroller hver enkelt pakning af SAFETY-blodprøvetagningssæt og eller blodprøvetagningsæt med bloddyrkningsholder før brug. Hvis 
pakningen er ødelagt anvend da ikke produktet. 

 Ethvert SAFETY-blodprøvetagningssæt og/eller blodprøvetagningssæt med holder, der har været i kontakt med blod anses for kontamineret 
og skal bortskaffes i en godkendt beholder til smittefarligt affald efter brug. 

 Forsøg ikke at frigøre eller reaktivere nålen. 

 Efter prøvetagning bortskaffes SAFETY-blodprøvetagningssæt med bloddyrkningsholder som en enhed i en for stedet godkendt beholder. 

 Hold hænderne bag nålen ved brug og under bortskaffelse. 

 Biologiske prøver og skarpe genstande til prøvetagning (lancetter, kanyler, luer-adaptere og blodprøvetagningssæt) skal håndteres i henhold 
til laboratoriets forskrifter og procedurer.  

 Søg læge ved direkte kontakt med biologisk prøver (f.eks. ved stikskade), da dette kan overføre hiv (AIDS), viral hepatitis eller andre 
smittefarlige sygdomme. 

  Ethvert sæt/nål der har været i kontakt med blod anses for kontamineret og skal bortskaffes i en godkendt beholder til smittefarligt affald 
efter brug. 

 Genanvendelse af produktet kan være årsag til smittefarlige infektioner, skader eller død. 

 Efter prøvetagning bortskaffes SAFETY-blodprøvetagningssæt med bloddyrkningsholder som en enhed i en for stedet godkendt beholder. 

 Anvend handsker under prøvetagning for at minimere eksponering for unødig risiko. 

 Vær forsigtig ved prøvetagning på immobiliserede, hæmofili eller epileptiske patienter (eks). 

 For at undgå overfladekontaminering anbefales det at bortskaffe sættet med nålen pegende opad. 

 Forsøg aldrig at dække nålen med tape. 
 Forsøg ikke at frigøre sikkerhedsmekanismen efter brug. 
 
 
Opbevaring 
Opbevar produktet ved 4–36°C. 
Bemærk: Undgå opbevaring i direkte sollys. Opbevaring ved temperaturer der er højere end det anbefalede kan forringe produktets kvalitet. 
 
Bortskaffelse 

 Gældende regler for hygiejne og korrekt bortskaffelse af risiko affald skal følges.  

  Engangshandsker bør bæres for at undgå risikoen for infektion. 

 Kontaminerede produkter med nåle bortskaffes straks efter brug i en for stedet godkendt beholder der kan autoklaveres og destrueres. 
 
Oplysninger på etiket 

 
Artikelnummer  Må ikke genanvendes 

 
Batch nummer 

 
Consult instructions for use 

 
Udløbsdato. Rørerne kan anvendes indtil slutningen af den 
anførte måned  

Producent 

 
Sterilisation med ethylene oxide gas   

 
References 
CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) 
H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition 
M47-A Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guideline 
 
Advarsel: Amerikans lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller ordination af en læge. 
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