NEDERLANDSE
i-PRF Buisjes 10ml

Instructies

Dit artikel is een product voor eenmalig gebruik. Het mag niet worden hergebruikt.
Deze bloedafname buisjes zijn te gebruiken voor i-PRF™ voorbereiding.
De buis is steriel, gewoon vacuüm, zonder toevoegingen of anti-stollingsmiddelen.
Apart verpakt.
Procedure:
• Buis uit de verpakking halen.
• Zorg ervoor dat de verpakking intact is. Als de verpakking beschadigd of geopend is, neem dan een nieuw intact product.
• Plaats de buis in de huls (van de vacutainer).
• De buis wordt gevuld en stopt automatisch, wanneer vol (vacuümbuizen). Capaciteit: 10 ml.
• Verwijder buis uit huls en neem de volgende. Wanneer het gewenste aantal buizen is bereikt, plaats ze dan in de centrifuge.
• Buizen zijn klaar om te centrifugeren. Om toeren p/m en het tijdstip van het centrifugeren in te stellen, neem dan contact met ons op.
Wij geven u de instellingen aangepast aan uw centrifuge.
NB: Als de i-PRF procedure voltooid is, kunt u onmiddellijk de gebruikte buizen in de daarvoor bestemde containers plaatsen
(milieubox).
Voorzorgsmaatregelen:
• De goede werking van dit apparaat is slechts verzekerd wanneer de instructies worden opgevolgd.
• Onderneem geen actie die het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden;
• Controleer of de verpakking intact is, als de verpakking beschadigd is, niet gebruiken.
• Bij blootstelling of prik accident, een arts raadplegen.
• Hergebruik van het product is ten strengste verboden; kan leiden tot gevaarlijke infecties voor de gezondheid of zelfs de dood.
• Bij hemofiliepatiënten, epilepsie enz, speciale aandacht tijdens bloedafname.

1. Gebruik de bloedafnamebuisjes
van i-PRF ™.

LOT Lotnummer
Vervaldatum: Het product kan
worden gebruikt tot het einde
van de maand

2. Neem bloedafname, vul
het gewenste aantal buizen.

3. Plaats de buizen in de centrifuge

Fabricage datum
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Eénmalig gebruik, product mag niet
worden hergebruikt
Niet giftig - Niet-pyrogeen

STERILE R

Gamma sterilisatie

