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 QUICKSHIELD Complete Plus 
Säkerhetshållare och VACUETTE® VISIO Plus provtagningsnål 

 
Handhavandebeskrivning 

 

Användning: QUICKSHIELD Complete Plus kan användas med VACUETTE
®
 blodprovtagningsrör som ett system till 

blodprovtagning. Produkten har ett integrerat säkerhetsskydd, som aktiveras och säkrar nålen strax efter provtagning för 
att undgå stickskador. Det transparanta fönstret hjälper provtagaren att kontrollera att venen är penetrerad. Produkten 
skall användas av upplärd sjukhuspersonal och som beskrivs i denna handhavandebeskrivning 
 
Produktbeskrivning: De sterila QUICKSHIELD Complete Plus är stycke-förpackade (QUICKSHIELD Säkerhetshällare 

med förmonterad VACUETTE
®

 VISIO Plus provtagningsnål) i en blister förpackning. QUICKSHIELD Complete Plus har 

ett integrerat säkerhetsskydd som aktiveras och säkrar nålen strax efter provtagning för att undgå stickkskador.  
 
Förhållningsregler        

Kontrolla QUICKSHIELD Complete Plus före användning. Kontrolla att nålen är monterad korrekt. Använd inte 
QUICKSHIELD Complete Plus om denna är skadad! Varje QUICKSHIELD Complete Plus som blir kontaminerad med 
blod, är att betrakta som smittfarligt avfall och bör slängas omedelbart. Efter att venpunktion utförts slängs 
QUICKSHIELD Complete Plus som en enhet i en godkänd behållare för vassa föremål med hänvisning till laboratoriets 
gällande regler och procedurer.  
 
Försiktighet  

1. Biologiska prover och vassa föremål som används vid provtagning (lancetter, kanyler, luer-adapter och 
blodprovtagningsset) skall hanteras i enlighet med laboratoriets föreskrifter och procedurer.  
2. Uppsök läkare vid direktkontakt med biologiska prover (t.ex. stickskada), då detta kan överföra HIV (AIDS), viral 
hepatit eller andre smittfarliga sjukdomar.  
3. Släng vassa föremål från hudpunktion och blodprovtagningskanyler i godkända behållare för smittfarligt avfall.  
4. Använd handskar under venpunktion för att minimera smittorisken.  
 
Förvaring  

Förvara hållarna vid 4–36°C.  

Undvik förvaring i direkt solljus. Om hållarna förvaras vid temperaturer, som är högre än den rekommenderade maxtemperaturen, 

kan det försämra VACUETTE
®

 hållarna. 

Uppsamling av provmaterial  
 
Läs hela handhavandebeskrivningen innan venpunktion utförs.  

ANVÄND HANDSKAR VID VENPUNKTION OCH VID HANTERING AV BLODPROVRÖR FÖR ATT REDUCERA 
SMITTORISKEN.  
 
1. Blisterförpackningen öppnas och QUICKSHIELD Complete Plus tages ut.  
Notera: Blisterförpackningen indikerar produktens sterilitet och integritet. Är blisterförpackningen öppen eller skadad 
kasseras den.  
Notera: Undvik att böja nålen. Använd inte QUICKSHIELD Complete Plus om nålen är böjd.  
2. Sätt stas (max. 1 minut).  
Desinfisera punktionsstället med ett antiseptisk medel. Punktionsstället får inte beröras, efter det är desinfiserat!  
 
3. Placera patientens arm nedåt. Tag av skyddet på kanylen. Utför venpunktionen. Vid korrekt penetrering av venen blir 
fönstret rött av blod. 
 

4. Skjut provröret in i hållaren, så nålventilen perforerar gummiproppen. Provröret fylls med blod.  
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5. TA BORT STASEN SÅ SNART DET ÄR BLOD I PROVRÖRET. 
PROVRÖRETS INNEHÅLL FÅR INTE NÅ UPP OCH BERÖRA 
PROPP ELLER NÅLVENTIL UNDER PROVTAGNING. Håll röret på 
plats genom att pressa tummen emot för att säkra komplett vakuum 
tryck. Notera: Skulle det förekomma läckage tas nödvändiga 
försiktighetsåtgärder till.  
 
När det första provröret är fyllt, och blodflödet stoppar, tas röret 
försiktigt bort från hållaren. Placera nästa provrör i hållaren, varvid 
gummiproppen perforeras, och blodet strömmer ned i röret. Notera: 
Undvik att snurra rören. Fortsätt så tills sista provröret är fyllt och tagits 
bort från hållaren. 
 
6. Ta bort kanylen från patientens ven. Håll en torr , steril 
gaskompress på punktionstället, tills blödningen stoppar. Så snart 
blödningen är stoppad sätt på plåster.  
 
Notera: Efter provtagning vid venpunktion kan det finnas överskottsblod i fordjupningen på provrörets propp. Gör 
nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika kontakt med blod. Kanylhållaren, som är kontaminerad med blod, 
betraktas som smittfarlig och skall genast kasseras. Släng den använda kanylen och kanylhållaren i en behållare, som är 
avsedd för dessa.  
 
Aktivering av säkerhetsskyddet  

Genast efter att nålen är borttagen från venen utföres följande procedur för att aktivera skyddet och undgå stickskador.  
 
1. Säkerhetsskyddet kan aktiveras utan risk genom att lägga ett finger mot säkerhetslocket. 
   Fingrarna skall ALLTID hållas BAKOM skyddet.   
 
 
2. Det hörs ett klick varvid användaren vet att skyddet är aktiverat korrekt, varvid risken för stickskador elimineres.    
 

         
    
    
3. QUICKSHIELD Complete Plus slängs i godkänd behållare.   
 
 
 
Notera: Frigör inte med tvång eller återaktivera skyddsmekanismen efter att den aktiverats.  
 
Bortskaffande  

 
Generella hygien riktlinjer och regler för korrekt bortskaffande av infekterat material skall följas och iakttas.  
 
Användande av engångshandskar kan reducera smittorisken.  
 

Kontaminerade VACUETTE
®

 hållare ska slängas genast efter provtagning i en för ändamålet godkänd behållare.  

 
Symbolförklaring.  

 Referensnummer. Nummret används vid beställning  

 Lot Nummer: batch nummer  

   Symbol for engångsbruk 

 Utgångsdatum  

   Tillverkare 

    


