WYROBY DO PREPAROWANIA KRWI DO BADAÑ

Instrukcja u¿ytkowania
PRZEZNACZENIE
Zestaw wyrobów skonstruowany zosta³ do wspó³pracy z najnowoczeœniejszymi urz¹dzeniami
laboratoryjnymi z uwzglêdnieniem najnowszych norm i wymogów w zakresie preparowania,
przechowywania i transportu krwi do badañ. Zapewnia preparowanie krwi zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami i technikami diagnostycznymi, oraz umo¿liwia wykonywanie badañ na wszelkich, równie¿
najnowoczeœniejszych analizatorach.

OPIS WYROBU
Dziêki wykonaniu z najnowoczeœniejszych pod wzglêdem obojêtnoœci i czystoœci chemicznej tworzyw
sztucznych i odczynników, przy u¿yciu zaawansowanych technik wytwarzania - gwarantuje wysok¹
dok³adnoœæ i powtarzalnoœæ wyników badañ oraz pewnoœæ i niezawodnoœæ dzia³ania.
W ofercie posiadamy wyroby o ró¿nych pojemnoœciach, do wszystkich rodzajów badañ krwi oraz
stosowanych w tych badaniach sposobów jej preparowania.
Prosta postaæ, du¿e wyraŸne oznaczenia i napisy na wyrobach u³atwiaj¹ ich w³aœciwe u¿ytkowanie, co daje
komfort pracy, pewnoœæ bezb³êdnego stosowania i ograniczenie b³êdów przedlaboratoryjnych.
Zestaw wyrobów oparty na wykonanych z tworzywa probówkach jednorazowego u¿ytku, zawieraj¹cych
odpowiednie zwi¹zki chemiczne, wyposa¿onych w korki oraz nowoczesny jednorazowy zestaw
do oznaczania OB - chroni personel i pacjenta przed kontaktem z krwi¹ w ca³ym procesie jej badania:
od pobrania a¿ po utylizacjê próbki, tak samo jak inne systemy.

• Probówki do pozyskiwania surowicy krwi do badañ - korek czerwony
Probówki zawieraj¹ granulat jako separator surowicy lub granulat w po³¹czeniu z aktywatorem krzepniêcia.
Gwarantuj¹ uzyskanie du¿ej iloœci surowicy wolnej od elementów komórkowych, zabezpieczaj¹ przed
hemoliz¹ i przed wtórnym mieszaniem krwinek z surowic¹.
Proces powstawania skrzepu trwa: w probówkach z przyspieszaczem wykrzepiania œrednio od 20 do 30
minut oraz ponad 60 min. w probówkach bez przyspieszacza. Iloœæ krwi nalanej do probówki powinna byæ
taka, aby mo¿liwe by³o bezpieczne zamkniêcie jej korkiem i tak, dla probówki 4 ml iloœæ krwi nie powinna
przekroczyæ 3 ml, dla probówki 5 ml – 4 ml krwi oraz dla probówki 11 ml - 8 ml.
Bezpoœrednio po pobraniu, probówkê nape³nion¹ krwi¹ nale¿y ustawiæ w pozycji pionowej w statywie,
do czasu powstania skrzepu.
UWAGA: Z uwagi na to, ¿e na rzeczywisty czas powstania 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.
Wirowanie powinno odbywaæ siê wed³ug podanych poni¿ej parametrów:
Rodzaj probówki

Wzglêdna si³a wirowania RCF*

Czas

Do pozyskiwania surowicy krwi do badañ

1600 ÷ 2000 g

10 min

* Nie nale¿y myliæ wzglêdnej si³y odœrodkowej RCF z prêdkoœci¹ obrotow¹ wirnika wirówki

• Probówki do badañ hematologicznych - korek jasnofioletowy
Probówki z antykoagulantem, wersenianem dwupotasowym lub trójpotasowym, zabezpieczaj¹ krew przed
skrzepniêciem oraz pojawieniem siê w niej mikroskrzepów mog¹cych doprowadziæ do zatkania uk³adu
pomiarowego analizatora. Dziêki rozpyleniu na œciankach probówki 34% roztworu EDTA-K2 lub EDTA-K3
uzyskano mo¿liwoœæ szybkiego i prawid³owego mieszania siê krwi z antykoagulantem bez zmiany jej
osmotycznoœci i uszkodzenia krwinek.

Do analizatorów hematologicznych wyposa¿onych w system automatycznego pobierania krwi oferujemy
probówki z przek³uwalnym korkiem, zawieraj¹ce rozpylony roztwór EDTA-K2 lub EDTA-K3 na 1 ml i 2 ml
krwi.
Probówkê po nape³nieniu krwi¹ nale¿y delikatnym ruchem obróciæ do góry dnem 8-10 razy, po czym
umieœciæ w mieszadle hematologicznym i mieszaæ nie krócej ni¿ 2 minuty (w celu dobrego wymieszania
krwi z antykoagulantem).

• Probówki do grup krwi i serologii - korek niebieski
Probówki zawieraj¹ 34% roztwór EDTA-K2 jako antykoagulant, który zabezpiecza krew przed skrzepniêciem,
oraz pojawieniem siê mikroskrzepów, mog¹cych doprowadziæ do zatkania uk³adu pomiarowego analizatora.
Zastosowany w probówkach odczynnik, a tak¿e ich wymiary (12x92 mm) sprawiaj¹, ¿e probówki
wspó³pracuj¹ z analizatorem Olympus PK-80 oraz s¹ rekomendowane przez firmê Ortho-Clinical
Diagnostics do wspó³pracy z automatycznym systemem do wykonywania badañ serologicznych Auto Vue
Innova.
Probówkê po nape³nieniu krwi¹ nale¿y delikatnym ruchem obróciæ do góry dnem 8-10 razy, po czym
umieœciæ w mieszadle hematologicznym i mieszaæ nie krócej ni¿ 2 minuty (w celu dobrego wymieszania
krwi z antykoagulantem).

• Probówki i akcesoria do oznaczania OB - korek czarny
Zestawy sk³adaj¹ce siê z probówek i rurek opadowych przeznaczone s¹ do oznaczania poziomu OB.
W probówkach zastosowano roztwór cytrynianu sodowego o stê¿eniu 3,8%. Rurki wykonane z tworzywa
o podwy¿szonej przeŸroczystoœci wyposa¿one s¹ w zatyczki chroni¹ce personel przed kontaktem z krwi¹
pacjenta i zapewniaj¹ce automatyczne ustawienie siê poziomu krwi w punkcie „0”. Dok³adnie naniesiona
podzia³ka na rurce, wykonana w zielonym, kontrastowym w stosunku do krwi kolorze, zapewnia ³atwe
i prawid³owe odczytanie wyniku badania.
Badania nale¿y nastawiæ w czasie nie d³u¿szym ni¿ 4 godziny od pobrania krwi.
Do probówki nale¿y nalaæ krew do kreski okreœlaj¹cej pojemnoœæ.
Po nape³nieniu probówki krwi¹ nale¿y ³agodnym ruchem wymieszaæ j¹ z antykoagulantem, uzyskuj¹c w ten
sposób krew cytrynianow¹ w proporcji 1 czêœæ cytrynianu na 4 czêœci krwi.
W momencie rozpoczêcia badania nale¿y usun¹æ korek z probówki, po czym p³ynnie wcisn¹æ rurkê do dna
probówki, a probówkê ustawiæ w statywie lub w podstawce.
Odczekaæ 1 godzinê i odczytaæ ze skali liniowej wartoœæ pomiaru.
Do nastawiania badañ OB polecamy statyw zaopatrzony w wygodne uchwyty utrzymuj¹ce kalibrowane rurki
dok³adnie w pozycji pionowej lub podstawki z przeŸroczystego tworzywa pe³ni¹ce rolê statywu.

• Probówki do koagulologii - korek jasnoniebieski
Oferowane probówki umo¿liwiaj¹ przeprowadzenie wszystkich badañ uk³adu krzepniêcia. W tych
probówkach jako zwi¹zek zapobiegaj¹cy krzepniêciu krwi zastosowano roztwór cytrynianu sodowego
o stê¿eniu 3,2%.
Po nape³nieniu probówki do znacznika pojemnoœci uzyskuje siê krew cytrynianow¹ w proporcji 1 czêœæ
cytrynianu na 9 czêœci krwi.
Probówkê po nape³nieniu krwi¹ nale¿y delikatnym ruchem obróciæ do góry dnem 4-5 razy, a nastêpnie
wirowaæ stosuj¹c podane poni¿ej parametry:
Rodzaj probówki

Wzglêdna si³a wirowania RCF*

Czas

Oznaczenia p³ytkowe (PRP)

150 g

5 min

Oznaczenia rutynowe (PPP)

1500 ÷ 2000 g

10 min

* Nie nale¿y myliæ wzglêdnej si³y odœrodkowej RCF z prêdkoœci¹ obrotow¹ wirnika wirówki

• Probówki do oznaczania poziomu glukozy - korek szary
Probówki zawieraj¹ 2,95% roztwór fluorku sodu, który wstrzymuje proces glikolizy i utrzymuje stabilny
poziom glukozy we krwi przez 4 godziny od momentu jej pobrania. Jako antykoagulant zastosowano wodny
1,5% roztwór wersenianu dwupotasowego.
Probówkê nale¿y nape³niaæ do naniesionego na niej znacznika pojemnoœci.
Probówkê po nape³nieniu krwi¹ nale¿y delikatnym ruchem obróciæ do góry dnem 8-10 razy.

• Probówki do pozyskiwania osocza krwi do badañ - korek zielony
Probówki zawieraj¹ heparynê sodow¹ lub heparynê litow¹ (w proporcji 18 I.U./ ml krwi). Dzia³anie
przeciwkrzepliwe heparyn polega na hamowaniu trombiny w ró¿nych procesach hemostazy.
Probówkê po nape³nieniu krwi¹ nale¿y delikatnym ruchem obróciæ do góry dnem 8-10 razy, a nastêpnie
wirowaæ stosuj¹c podane poni¿ej parametry:
Rodzaj probówki

Wzglêdna si³a wirowania RCF*

Czas

Do pozyskiwania osocza krwi do badañ

2000 ÷ 2500 g

10 min

* Nie nale¿y myliæ wzglêdnej si³y odœrodkowej RCF z prêdkoœci¹ obrotow¹ wirnika wirówki

Po odwirowaniu krwi pe³nej i oddzieleniu elementów komórkowych krwi uzyskuje siê osocze
wykorzystywane do badañ biochemicznych, hormonalnych, markerów nowotworowych.

• Probówki do zliczania elementów komórkowych
W probówkach zawarty jest roztwór b³êkitu brylantowo-krezolowego, który reaguje z RNA, zabarwiaj¹c
retikulocyty na kolor niebieski.

• Strzykawki do badañ gazometrycznych krwi
Sterylne strzykawki o poj. 2 ml przeznaczone s¹ do pobierania krwi do badañ gazometrycznych. Zawieraj¹
50 I.U. heparyny litowej na 1 ml krwi. Dostosowane s¹ do igie³ typu Luer, posiadaj¹ specjalne zatyczki,
które po zakoñczeniu pobierania umo¿liwiaj¹ odizolowanie krwi od powietrza atmosferycznego.

ETYKIETA NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM ZAWIERA NASTÊPUJ¥CE INFORMACJE
Wyrób spe³nia wymagania
Dyrektywy 98/79/WE UE
Wyrób jednorazowego u¿ytku
Zapoznaj siê z za³¹czon¹ instrukcj¹ u¿ytkowania
U¿ywaæ w podanym zakresie temperatur

Wyrób do diagnostyki in vitro
Numer seryjny
Termin przydatnoœci
Wytwórca

UWAGI I ZALECENIA
1. Nie nale¿y u¿ywaæ probówek, w których wyst¹pi³y przebarwienia lub stwierdzono obecnoœæ cia³ obcych.
2. Nie nale¿y u¿ywaæ wyrobów z przekroczonym terminem wa¿noœci.
3. Do wirowania probówek zaleca siê stosowaæ podane w niniejszej Instrukcji u¿ytkowania parametry.
Uwaga: nie nale¿y myliæ wzglêdnej si³y odœrodkowej RCF z prêdkoœci¹ obrotow¹ wirnika wirówki.
4. Podczas pracy nale¿y pamiêtaæ, ¿e czêœæ korka kontaktuj¹ca siê z wnêtrzem probówki mo¿e byæ pokryta resztkami
materia³u biologicznego (zalecane rêkawice ochronne).
5. Nie dotykaæ krawêdzi probówki lub korka ig³¹ strzykawki ze wzglêdu na ryzyko kontaminacji.
6. Probówki niezdatne do u¿ycia lub wykorzystane nale¿y wyrzucaæ do specjalnych pojemników na odpady potencjalnie
zakaŸne.
7. Wyroby nale¿y przechowywaæ w zamkniêtych pomieszczeniach o temperaturze 4÷30°C i wilgotnoœci wzglêdnej nie
wiêkszej od 85%, z dala od lokalnych Ÿróde³ ciep³a.
8. Utylizacjê wyrobów nale¿y przeprowadzaæ wg uregulowañ prawnych przewidzianych dla odpadów potencjalnie
zakaŸnych. Tworzywa sztuczne u¿yte do wyrobów, rozk³adaj¹ siê podczas spalania na zwi¹zki nieszkodliwe dla
otoczenia.
9. Nale¿y unikaæ opisanych ni¿ej b³êdów przedlaboratoryjnych, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ ich wp³ywu na uzyskiwane
wyniki badañ.
Nieprawid³owa czynnoœæ
Pobieranie krwi z ¿y³y pacjenta do strzykawki przy zaci¹gniêtej stazie
Zbyt szybkie wysuwanie t³oczka strzykawki podczas zaci¹gania krwi
Przelewanie krwi ze strzykawki do probówki przez ig³ê pozostawion¹
na strzykawce
Nape³nienie probówki krwi¹ powy¿ej lub poni¿ej naniesionego znacznika*
Niedostateczne lub opóŸnione wymieszanie krwi z antykoagulantem
OpóŸnione wymieszanie krwi po przelaniu jej do probówki
z antykoagulantem (zamiast wymieszania natychmiastowego)
U¿ycie gwa³townych ruchów rêki (zamiast ³agodnych) do wymieszania
krwi w probówce z antykoagulantem
W przypadku pacjenta „EDTA-zale¿nego”, wykonanie badania krwi
póŸniej ni¿ 10÷15 min od momentu jej pobrania

Poddanie wirowaniu probówki do pozyskania surowicy gdy jeszcze
nie dosz³o do pe³nego skrzepniêcia krwi

Skutek
Powoduje zmianê sk³adu pobieranej
próbki
Powoduje hemolizê krwi
Grozi hemoliz¹ krwi
Powoduje niew³aœciwy sk³ad
badanej próbki
Ryzyko powstania mikroskrzepów
we krwi, rosn¹ce w miarê up³ywu
czasu od pobrania krwi.
Grozi powstaniem mikroskrzepów
we krwi
Grozi hemoliz¹ krwi
Powoduje zniekszta³cenia
wyników badañ
Przyklejenie siê skrzepu do œcianki
probówki lub wyp³yniêcie granulek
na powierzchniê surowicy. Uzyskanie
nieklarownej surowicy (mo¿liwoœæ
powstania hemolizy). Uzyskanie
mniejszej iloœci surowicy.

* - dotyczy probówek z naniesionym znacznikiem

WYROBY UZUPE£NIAJ¥CE DO POBIERANIA KRWI DO BADAÑ
• strzykawki • ig³y i wk³ucia • no¿yki i nak³uwacze • rêkawice laboratoryjne • stazy automatyczne • tacki na akcesoria
do pobierania próbek do badañ i iniekcji
Produkty, za wyj¹tkiem podstawki do nastawiania OB, znajduj¹ce siê w niniejszej Instrukcji u¿ytkowania s¹ wyrobami
medycznymi do diagnostyki in vitro spe³aniaj¹cymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20.05.2010r i tym samym ob³o¿one s¹ stawk¹ VAT w wysokoœci 8% i oznakowane znakiem CE.
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Pe³n¹ ofertê wyrobów do preparowania krwi do badañ oraz wyrobów uzupe³niaj¹cych znajdziecie Pañstwo na naszej stronie
internetowej www.medlab-products.com.pl w zak³adce Nasza Oferta „Produkty do badañ i diagnostyki laboratoryjnej”. Dodatkowe
informacje dotycz¹ce produktów i warunków realizacji zamówieñ mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ w siedzibie naszej firmy w Dziale
Sprzeda¿y i Obs³ugi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.

