DANSK
i-PRF

Røret 10ml

Brugervejledning

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af i-PRF™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætningseller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.
Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 10 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger,
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder.
Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF™.

2. Lav blodudtagning, fyld det
nødvendige antal rør.

LOT Lot nummer
Udløbsdato: Produktet kan bruges
indtil udgangen af måneden

3. Anbring glassene i centrifugen

Fremstillingsdato

2

Produkt til enkelt brug.
Må ikke genbruges
Ikke giftig - Non pyrogen

STERILE R

Gamma sterilisation

