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Adaptér pro odběr vzorků 
Pro diagnostické použití in vitro 

Návod k použití 

 

  

 

Použití 

Adaptér pro odběr vzorků umožňuje připojení k systému Luer. Tento produkt je prostředek pro jednorázové použití určený pro 
odpovídajícím způsobem vyškolené zdravotnické pracovníky. Adaptér pro odběr vzorků není určen pro infúze. 

 
Popis výrobku 

Adaptér pro odběr vzorků je vyroben z plastu a je určen k in-vitro diagnostice. Adaptér pro odběr vzorků je sterilní, ale není 
garantován nulový obsah pyrogenů. Adaptér pro odběr vzorků je balen po jednom kusu a je označen informacemi, jako je 
například číslo položky, číslo ŠARŽE a datum exspirace.  
 
Materiál 
Adaptér: polypropylen; pryžový uzávěr: bromobutylová pryž 

 
Opatření/upozornění 

 Je-li obal porušený nebo poškozený, vyhoďte adaptér pro odběr vzorků a použijte jiný.  

 Při venepunkci a manipulaci se zkumavkami pro odběr krve noste rukavice, aby bylo riziko expozice co nejmenší. 

 Manipulace s biologickými vzorky a prostředky pro odběr krve (např. lancetami, jehlami, adaptérem Luer, adaptéry pro 
odběr vzorků a soupravami pro odběr krve) musí být prováděna v souladu s hygienickými a bezpečnostními zásadami 
a postupy stanovenými ve vašem zdravotnickém zařízení.  

 Při kontaktu s biologickými vzorky může dojít k přenosu HBV, HCV, HIV a dalších infekčních onemocnění. Při kontaktu 
s biologickými vzorky zajistěte dostatečnou lékařskou pomoc. 

 Všechny adaptéry pro odběr vzorků vyhazujte do nádob schválených pro likvidaci biologického odpadu. 

 Adaptér pro odběr vzorků není určen pro injekce. 

 
Skladování 

Doporučená teplota při skladování: 4–36 °C (40–97 °F)/ skladovat na suchém místě. 

 
Zacházení 

 Vyjměte adaptér pro odběr vzorků z obalu a připojte jej k odpovídajícímu systému Luer. 

 Proveďte odběr vzorku v souladu se standardními zásadami. 
POZNÁMKA: Vždy dodržujte místní bezpečnostní zásady, abyste minimalizovali riziko expozice.  

 
Likvidace 

Při řádné likvidaci infekčního materiálu je nutno dodržovat obecná hygienická pravidla a zákonné předpisy. Riziku infekce 
mohou zamezit jednorázové rukavice. 

 
Informace na štítku 

 
Výrobce 

 
Omezení teploty 

 Datum použitelnosti  Nepoužívejte opakovaně 

 Číslo dávky  Sterilizováno zářením 

 Katalogové číslo  Výrobek obsahuje přírodní kaučuk. 
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