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UNIWERSALNY SYSTEM POBIERANIA I PREPAROWANIA MIKROOBJÊTOŒCI KRWI DO BADAÑ

Instrukcja u¿ytkowania
INFORMACJE OGÓLNE
MLMiniCol® - jest nowoczesnym system pobierania i preparowania krwi w³oœniczkowej do badañ. Ka¿da z probówek
wyposa¿ona jest w specjalnie zaprojektowany, gumowy korek z naciêciem, przez który, bez jego otwierania mo¿na
w³o¿yæ lejek lub kapilarê. Po pobraniu krwi, a nastêpnie wyjêciu u¿ytego akcesoria nie traci on szczelnoœci
i automatycznie siê zamykaj¹c, skutecznie izoluje pobran¹ krew w probówce zarówno w trakcie transportu jak
i póŸniejszych analiz wykonywanych w laboratorium, bez potrzeby jego zdejmowania na ¿adnym z etapów badania
krwi. Kolorystyka korków oraz umieszczonych na probówkach nalepek jednoznacznie okreœlaj¹ rodzaj substancji
znajduj¹cej siê w probówce.
WYKAZ PROBÓWEK MLMiniCol®
Kolor korka

Uzyskiwany materia³

Przyk³adowe zastosowanie

przyspieszacz wykrzepiania

Wype³nienie

czerwony

surowica

badania biochemiczne

przyspieszacz wykrzepiania
i ¿el separuj¹cy

¿ó³ty

surowica

badania biochemiczne

EDTA-K2

fioletowy

krew pe³na

badania hematologiczne

fluorek sodu
i heparyna sodowa

szary

osocze

oznaczenie poziomu
glukozy i mleczanu

PRZECHOWYWANIE PROBÓWEK
Probówki MLMiniCol® nale¿y przechowywaæ zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu zbiorczym oraz
w instrukcji u¿ytkowania.
OGÓLNE ZASADY PRAWID£OWEGO PRZECHOWYWANIA PROBÓWEK MLMiniCol®:
- w opakowaniu handlowym, w którym zosta³y dostarczone
- w ch³odnym pomieszczeniu (w temperaturze 4-25°C)
- z dala od bezpoœrednich i poœrednich Ÿróde³ ciep³a
- z dala od Ÿróde³ œwiat³a, najlepiej w ciemnoœci
Nie nale¿y u¿ywaæ probówek, w których kolor odczynnika uleg³ zmianie.
Nie nale¿y u¿ywaæ probówek przeterminowanych, dlatego te¿ zaleca siê, aby sprawdzaæ termin przydatnoœci
ka¿dorazowo, przed u¿yciem.
Nie u¿ywaæ probówek jeœli opakowanie jednostkowe jest uszkodzone lub otwarte.
W przypadku probówek z EDTA-K2 dopuszcza siê sporadyczne wystêpowanie w opakowaniach jednostkowych
wykrystalizowanego bia³ego proszku, który jest sol¹ EDTA-K2 i nie stanowi wady produktu.
POBIERANIE KRWI DO BADAÑ
Pobieranie krwi musi zostaæ przeprowadzone przez profesjonalny, odpowiednio przeszkolony personel. Poni¿sze
instrukcje nale¿y traktowaæ jedynie jako przypomnienie skierowane do wykwalifikowanego personelu.
1. Ogrzaæ miejsce nak³ucia.
2. Oczyœciæ miejsce nak³ucia.
3. Wybraæ odpowiedni nak³uwacz w zale¿noœci od potrzeb i zdj¹æ z niego os³onkê zabezpieczaj¹c¹.
4. Przytrzymaæ nak³uwany palec pomiêdzy kciukiem, palcem wskazuj¹cym i œrodkowym.
5. Wykonaæ nak³ucie.
6. Zu¿yty nak³uwacz zutylizowaæ.
7. Wytrzeæ pierwsz¹ kroplê krwi ja³owym gazikiem.

8. Umieœciæ lejek lub kapilarê w korku probówki. Nale¿y
pamiêtaæ, aby umieszczona w korku probówki kapilara,
znajdowa³a siê powy¿ej znacznika objêtoœci nominalnej
probówki.
9. Nape³niaj¹c przy u¿yciu lejka, trzymaæ probówkê pionowo
za uchwyt w lejku. Skapuj¹ce krople krwi kierowaæ do lejka.
10. Nape³niaj¹c przy u¿yciu kapilary, trzymaæ probówkê
z kapilar¹ pod k¹tem do do³u, tak aby krew swobodnie
przep³ywa³a do probówki.
11. Po nape³nieniu probówki wyj¹æ i zutylizowaæ lejek i kapilarê
(w trakcie wyjmowania lejka/kapilary z probówki, probówkê
nale¿y
trzymaæ
równoczeœnie
za
korek,
w przeciwnym przypadku kapilara/lejek mo¿e wyci¹gn¹æ
korek), a nastêpnie natychmiast delikatnie wymieszaæ
zawartoœæ probówki obracaj¹c j¹ 8÷10 razy.
NIE WSTRZ¥SAÆ !
12. Oczyœciæ miejsce nak³ucia.
WIROWANIE
Przed rozpoczêciem wirowania nale¿y upewniæ siê, ¿e probówki zosta³y odpowiednio umieszczone w gniazdach
wirówki.

Rodzaj probówki

Czas
krzepniêcia
(minuty)*

Zalecana prêdkoœæ
wirowania
(RCF)

Czas
wirowania
(minuty)

Kolor
korka

probówki do pozyskiwania surowicy

10÷30

1500 g

10

czerwony

10÷30

3000 g

10

¿ó³ty

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

fioletowy

nie dotyczy

1100÷1300 g

10

szary

probówki do pozyskiwania surowicy
z ¿elem separuj¹cym
probówki do badañ hematologicznych
z EDTA-K2
probówki do oznaczania poziomu
glukozy i mleczanu

* Z uwagi na to, ¿e na rzeczywisty czas powstawania skrzepu maj¹ wp³yw ró¿ne czynniki takie, jak np. warunki transportu, sposób przechowywania
probówek, czy wreszcie indywidualne, osobnicze cechy pacjentów, proces wykrzepiania mo¿e siê skróciæ lub wyd³u¿yæ. O tym czy dana próbka nadaje siê do
odwirowania decyduje wykwalifikowany personel na podstawie oceny wizualnej danej próbki.

ETYKIETA NA OPAKOWANIU ZAWIERA NASTÊPUJ¥CE INFORMACJE
Wyrób spe³nia wymagania
Dyrektywy 98/79/WE UE

Wyrób do diagnostyki in vitro

Wyrób jednorazowego
u¿ytku

Numer fabryczny

U¿ywaæ w podanym
zakresie temperatur

Termin przydatnoœci

Wyrób sterylizowany radiacyjnie

Data wytworzenia

MLMiniCol® uniwersalny system pobierania i preparowania mikroobjêtoœci krwi do badañ jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro
spe³niaj¹cym wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym oznakowany zosta³
znakiem CE. System ten zosta³ zg³oszony i zarejestrowany w Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

WYTWÓRCA: MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Ga³czyñskiego 8, 05-090 Raszyn
tel.: 22 720 35 04, fax: 22 846 29 26, e-mail: mlp.biuro@medlab-products.com.pl, www.medlab-products.com.pl
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Instrukcjê u¿ytkowania systemu pobierania i preparowania mikroobjêtoœci krwi do badañ - MLMiniCol®, znajdziecie Pañstwo na naszej
stronie (www.medlab-products.com.pl), w zak³adce „Informacje u¿ytkowe - Instrukcje u¿ytkowania”.

