A colheita de sangue com S-Monovette®
A solução ideal para resultados perfeitos
Preparação

1

Desinfetar de acordo
com as normas internas
da instituição

Respeitar a ordem de colheita
(Código de cores Europeu)
Garrotagem

Hemocultura

<1min
Colar a etiqueta com
o código de barras

OU
Soro /
Soro-Gel1a

Linha do código
de barras

Citrato1b,2
Heparina /
Heparina-Gel

Desinfeção

EDTA
Colocar o garrote
alguns centímetros
acima do local de
punção

Fluoreto /
Citrato-Fluoreto

Colheita de sangue

2

Princípio de aspiração – A técnica que privilegia o conforto do paciente
Antes da punção
“avisar” o paciente







Click

Princípio de vácuo3 – Sempre um “vácuo fresco”
Antes da punção
“avisar” o paciente





Click







Manuseamento de amostras e eliminação de desperdícios

3

Assegurar o CORRETO
enchimento para
resultados exatos

Citrato
VS
EDTA
Citrato-Fluoreto
644b-6021

Homogeneizar bem as amostras invertendo
suavemente as S-Monovette®

1a
1b

2
3

4

Após a colheita armazenar a S-Monovette®
Soro/Soro Gel numa
posição vertical durante
30 minutos.

Citrato
VS
Heparina
EDTA
Fluoreto
Citrato-Fluoreto
CPDA1
CTAD

Este panﬂeto poderá conter informações sobre produtos que não se encontram disponíveis em alguns países

Click4

Assegurar o correto armazenamento

Click

Modificações técnicas reservadas

Gurr et al “Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik” J Lab Med 2011
Recomendação de acordo com a norma CLSI standard H3-A6(GP 41-A6): „Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture;
Approved Standard – Sixth Edition.“
Recomenda-se colher um primeiro tubo e descartá-lo quando o tubo de citrato for o primeiro a ser colhido.
Para iniciar a colheita de sangue de forma cómoda para o paciente, recomenda-se a utilização da primeira S-Monovette® com o método de aspiração.
Depois, continuar com o método de vácuo.
Também poderá ativar o protetor de agulha utilizando o dedo indicador. Para um processo seguro, assegure que pressiona contra a extremidade inferior do dispositivo de proteção.

Ter em atenção que as questões aqui abordadas („Colheita de Sangue com
a S-Monovette“) são meramente indicativas e não substituem, sob qualquer
circunstância, indicações médicas, científicas ou tecnológicas
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