HemoDraw® Plus gesloten
bloedafnamesysteem
Verkorte gebruikersinstructie voor bloedafname

A
•

B

VOORAFGAAND AAN DE BLOEDAFNAME

Verzeker u ervan dat het reservoir is
vergrendeld en in de 0 ml-stand staat

•

VOORAFGAAND AAN DE BLOEDAFNAME

Als het systeem uit twee
bloedafnameplaatsen bestaat,
moet u controleren of de ‘OFF’pijl op het kraantje van de distale
afnameplaats (de plaats die zich
het verst van de patiënt af bevindt)
naar de afnameplaats is gericht

1

VOOR BLOEDAFNAME MET BEHULP VAN DE PROXIMALE AFNAMEPLAATS (HET DICHTST BIJ DE PATIËNT GELEGEN):

A

Het systeem gereedmaken voor
bloedafname

•

Lokaliseer de in-line naaldvrije
bloedafnameplaats

•

Reinig het bloedafnamepunt
volgens het ziekenhuisprotocol

•

Activeer het HemoDraw®-reservoir
langzaam en vergrendel het in de
5 ml-stand

D

B

Neem bloed af

•

Sluit een spuit met luer-lock of
een hulpmiddel voor bloedafname
aan op de in-line naaldvrije
bloedafnameplaats

•

Neem het gewenste bloedmonster
voorzichtig af

Terugkeren naar
bewakingsstand
•

•

Reinig de afnameplaats volgens het
ziekenhuisprotocol

•

Het systeem staat nu weer in de
drukbewakingsstand

Koppel de spuit met luer-lock
of het hulpmiddel voor
bloedafname in verticale richting
los van de in-line naaldvrije
bloedafnameplaats

C

Bloed re-infunderen en het
systeem spoelen

•

Ontgrendel het HemoDraw®reservoir vanuit de
bloedafnamepositie en reinfundeer het bloed langzaam
terug naar de patiënt totdat het
reservoir naar de 0 ml-stand
terugkeert. Draai vervolgens aan
het reservoir en vergrendel het in
de 0 ml-stand

•

Activeer de flush totdat de lijn
bloedvrij is. Bij korte spoelingen
verloopt het schoonmaken van de
lijn beter

2

VOOR BLOEDAFNAME MET BEHULP VAN DE DISTALE AFNAMEPLAATS (HET VERST VAN DE PATIËNT AF GELEGEN):

A

Het systeem gereedmaken
voor bloedafname

•

Lokaliseer het kraantje van de
naaldvrije bloedafnameplaats

•

Reinig het bloedafnamepunt
volgens het ziekenhuisprotocol

•

Draai de ‘OFF’-pijl van het kraantje
van het bloedafnamepunt af zodat
deze in tegengestelde richting van
de bloedafnamepunt is gericht

•

C

Neem bloed af

•

Sluit een spuit met luer-lock of een
hulpmiddel voor bloedafname aan
op het kraantje van de naaldvrije
bloedafnameplaats

•

Neem het gewenste bloedmonster
voorzichtig af

Ontgrendel de bloedafnamestand
op het reservoir en re-infundeer
het bloed langzaam terug naar de
patiënt totdat het reservoir naar
de 0 ml-stand terugkeert. Draai
vervolgens aan het reservoir en
vergrendel het in de 0 ml-stand

•

Activeer de flush totdat de lijn
bloedvrij is. Bij korte spoelingen
verloopt het schoonmaken van de
lijn beter

Activeer het HemoDraw -reservoir
langzaam en vergrendel het in de
13 ml-stand

•

Draai de ‘OFF’-pijl van het kraantje
richting het bloedafnamepunt

•

Koppel de spuit met luer-lock of
het hulpmiddel voor bloedafname
in verticale richting los van de
naaldvrije bloedafnameplaats

Terugkeren naar
bewakingsstand

In deze verkorte gebruikersinstructie
worden de belangrijkste stappen voor
bloedafname met het HemoDraw®
Plus gesloten bloedafnamesysteem
getoond. Voordat u dit systeem gaat
gebruiken, moet u een volledige
training hebben gevolgd en de
gebruiksaanwijzing hebben gelezen
voor gedetailleerde instructies,
waarschuwingen en aandachtspunten
bij het gebruik van dit instrument.

Draai de ‘OFF’-pijl van het
kraantje zodanig dat deze naar de
bloedafnameplaats is gericht
•

•

Reinig het bloedafnamepunt
volgens het ziekenhuisprotocol

•

Het systeem staat nu weer in de
drukbewakingsstand

Bloed re-infunderen en
systeem spoelen

•

®

D
•

B

Draai de ‘OFF’-pijl van het kraantje
zodat deze in tegengestelde
richting van de bloedafnamepunt
is gericht

Het optrekken en infunderen van
bloed moet langzaam worden
uitgevoerd om het risico van
ontgassen te verkleinen. De snelheid
voor het optrekken en infunderen
mag niet hoger zijn dan 0,5 ml per
seconde (<=0,5 ml/s).
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