POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ VZORKU KRVE
Před začátkem odběru krve si pečlivě pročtěte celý postup.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

OBSAH:
PŘEPRAVNÍ ZKUMAVKA
Obsahuje absorpční bavlněný tampón

ZKUMAVKA NA ODBĚR KRVE
Jen na jednorázové použití. Vyrobeno a
označeno (CE) v souladu se směrnicí
93/42EEC v Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road,
Leicester, LE4 1AW a směrnicí 93/42EEC v
MediPurpose Pte Ltd Singapur.

STERILNÍ TAMPÓN

NÁPLASŤ

BEZPEČNOSTNÍ LANCETY
Lanceta na píchnutí do bříška prstu. Sterilní.
Jen na jedno použití. Barva se může lišit.
Vyrobeno a označeno [CE 1008] v souladu se
směrnicí 93/42EEC v MediPurpose Pte Ltd
Singapur.
PYTLÍK NA ODPAD
ŽÁDOST O VYŠETŘENÍ/ FORMULÁŘ
PLASTOVÁ ZPÁTEČNÍ OBÁLKA

POSTUP
1. Umyjte si ruce v teplé vodě, změkčí to pokožku a podpoří krevní oběh,
což následně ulehčí odběr.
2. Vyberte z přepravní zkumavky malou zkumavku na odběr krve.
3. Ze zkumavky na odběr krve odstraňte uzávěr.
Poznámka: Větší přepravní zkumavka obsahující absorpční bavlněný tampón
NESMÍ být použita na odběr krve!
4. Vyberte prst, ze kterého chcete odebrat krev, otřete ho přiloženým
sterilním tampónem a nechejte uschnout.
5. Odstraňte ochranný kryt z bezpečnostní lancety.
6. Přiložte vyvýšený konec bezpečnostní lancety na prst. Silně zatlačte,
aby se aktivoval mechanizmus lancety. V momentě kontaktu s pokožkou můžete
pocítit lehké píchnutí.
7. Jemně masírujte prst směrem k místu vpichu, abyste získali kapku krve.
8. Přejeďte prstem přes okraj zkumavky určené pro odběr krve tak, aby se
krev dostala do zkumavky. Pokračujte v odběru, dokud krev nedosáhne BÍLÉ
ČÁRY vyznačené na zkumavce.*
9. Pokud jste odebrali dostatečné množství krve, umístěte uzávěr zpět na
zkumavku pro odběr krve.
10. Napište své jméno na štítek přepravní zkumavky, umístěte zkumavku
pro odběr krve dovnitř přepravní zkumavky a nasaďte uzávěr.
11. Vyplňte Žádost o vyšetření vzorku a Souhlas se zpracováním osobních
údajů.
12. Vložte použitou lancetu (y) do pytlíku na odpad a vložte jej zpět do
plastového uzavíratelného obalu spolu s přepravní zkumavkou, žádostí
o vyšetření vzorku a souhlasem se zpracováním osobních údajů.
13. Umístěte uzavíratelný plastový ochranný obal do zpáteční obálky
a pošlete co nejdříve na adresu:
SEPEA.CZ, s.r. o.
Hybernská 1007/20
11000 Praha 1
* V případě, že se přítok krve zastaví dřív, než je zkumavka na odběr krve plná, je nezbytné použít druhou
bezpečnostní lancetu na odebrání krve z jiného prstu.
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