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HemoCue
Kapillärprovtagning

Låt mikrokuvetten fyllas helt och hållet i ett enda
moment. Efterfyll aldrig en mikrokuvett.

Pressa tummen lätt upp mot fingertoppen. Stick vid
sidan av fingertoppen. Där är blodflödet bäst och
smärtan minst.

Se till att patienten sitter bekvämt. Handen ska vara
varm och avslappnad. Kalla händer bör värmas (t ex i
varmvatten) före provtagning för att öka blodcirkulationen. Med uträtade fingrar undviker man oönskade
staseffekter.
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HemoCue har varit ledande inom patientnära diagnostik i mer än 30 år. Vi är specialiserade på att tillhandahålla tester
till sjukvården med samma precision och noggrannhet som erhålls på kliniskt kemiska laboratorier.

OBS! Om ett andra prov ska tas från samma ställe måste detta utföras omedelbart
efter att det första tagits. Torka då bort återstoden av den första bloddroppen och ta
ett nytt prov från en ny droppe.
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Placera den blodfyllda mikrokuvetten i kuvetthållaren
och för in den till mätposition.

Se till att bloddroppen är tillräckligt stor för att fylla
mikrokuvetten helt och hållet. För mikrokuvettens
spets till bloddroppens mitt.

Pressa lätt med tummen från sista fingerleden och
mot fingertoppen. Detta stimulerar blodflödet till
provtagningsstället.

HemoCue® Glucose 201 Microcuvettes
HemoCue® Glucose 201 RT Microcuvettes
Provet ska analyseras inom 40 sekunder efter att mikrokuvetten fyllts. En fylld mikrokuvett kan bara analyseras en gång. HemoCue® Glucose 201 Microcuvettes ska förvaras i
kylskåp och HemoCue® Glucose 201 RT Microcuvettes ska förvaras i rumstemperatur.

Torka bort överskott av blod på mikrokuvettens utsida,
se till att inget blod sugs ut ur mikrokuvetten.

Torka av de två – tre första bloddropparna med en torr
celltork. Detta stimulerar blodflödet. Om nödvändigt,
pressa åter lätt med tummen tills nytt blod kommer
fram. Undvik att ”mjölka”.

Använd endast långfinger eller ringfinger för provtagning. Undvik att sticka i finger med ring. Rengör provtagningsstället med desinficerande medel. Låt torka.

HemoCue® Hb 201 Microcuvettes
Fylld mikrokuvett bör mätas omedelbart men senast 10 minuter efter fyllning.
HemoCue® Hb 201 Microcuvettes ska förvaras i rumstemperatur.
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Labkvalitet direkt

