ZESTAW DO POBRANIA PRÓBKI KRWI
Przed rozpoczęciem zapoznaj się dokładnie z Instrukcją pobrania próbki krwi.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie zawiera:
1. Microvette® (probówka do pobrania krwi)
2. Zabezpieczony lancet do przekłucia palca
3. Gazik dezynfekcyjny
4. Plaster z opatrunkiem
5. Plastykowy woreczek na zużyte materiały
6. Plastykowy pojemnik ochronny dla próbówki
7. Formularz zamówienia
8. Instrukcja pobierania próbki krwi

Pojemnik ochronny
dla probόwki
Fromularz
zamówienia

Woreczek na
zużyte materiały
Microvette® (probόwka
do pobierania krwi)

Gazik dezynfekcyjny

Plaster z
opatrunkiem
Zabezpieczony
sterylny lancet

Instrukcja pobrania próbki krwi włośniczkowej
1. Poproś pacjenta o umycie rąk w ciepłej wodzie,
co zmiękczy skórę i poprawi przepływ krwi.

7. Przeciągnij delikatnie przekuty palec po obrzeżu
próbówki, tak żeby krew spłynęła do środka.
Powtarzaj tą czynność dopóki nie zapełnisz krwią
próbówki do wyznaczonej kreski. Jeśli nie jest to
możliwe to przy użyciu zapasowego lancetu
powtórzyć powyższe czynności, nakłuwając inny
palec.

2.
Wyjmij
małą
probówkę
(Microvette®)
z
plastikowej
probówki
ochronnej.
Z Microvette® zdejmij białą nakrętkę.
3. Wybierz palec, z którego będzie pobierana krew,
oczyść gazikiem dezynfekcyjnym (zawartym w
zestawie) i pozostaw do wyschnięcia.

8. Po pobraniu próbki, nałóż z powrotem białą
osłonkę na próbówkę i kilkukrotnie wstrząśnij
probówką, aby krew się dobrze wymieszała.
9. Włóż próbówkę do
pojemnika ochronnego.

środka

plastikowego

4. Zdejmij osłonkę z lancetu (kolor lancetu może
być różny).

5. Naciśnij kciukiem na opuszek palca pacjenta, z
którego będzie pobierana krew, aby napiąć skórę.
Następnie przyłóż do skóry czerwony koniec
lancetu i delikatnie naciśnij lancet do momentu
kliknięcia. Pacjent może poczuć niewielkie ukłucie
w trakcie przebicia skóry.

10. Wypełnij załączony formularz danymi
osobowymi pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres
do korespondencji, telefon, adres e-mail) oraz
wpisz datę i godzinę pobrania próbki. Uzyskaj
podpis
pacjenta
wyrażający zgodę
do
przetwarzania danych osobowych do celów
diagnostycznych. Pozostaw dane swojej praktyki
medycznej
w
celu
przesłania
wyników
i wystawienia faktury. Na odwrocie oznacz, jaki test
mamy wykonać i w którym języku ma zostać
wydany raport.
11. Zużyty lancet umieść w foliowym woreczku
(załączonym do zestawu).
12. W białym plastikowym pudełku transportowym
zestawu umieść:
- Plastikowy pojemnik ochronny, w którym jest
umieszczona próbówka z krwią
- Obustronnie wypełniony formularz

6. Delikatnie pomasuj palec w kierunku ukłucia,
aby uzyskać kroplę krwi.

13. Plastikowe pudełko umieść w kopercie
i przekaż wraz z listem przewozowym kurierowi.

