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Figur 1 Indstil stempel 

 

 

Figur 2: Afdæk kanylen, og udtag prøven 

 

safePICO sprøjter kan håndteres med én hånd. 

Indstil stemplet til det ønskede volumen ved at 
holde fast i sprøjtens fingergreb og trække 
stemplet tilbage, min. 1 ml. 

Afdæk kanylen ved at holde fast i 
kanylebeskytteren med den ene hånd og 
trække kanylehætten lige af, uden at dreje 
med den anden hånd. 

Udfør prøvetagning som beskrevet i PRI 
Arteriepunktur 

 

Vejledning til brugen af: 

safePICO Arterie sprøjter. 

selfFill 

https://pri.rn.dk/Sider/16208.aspx
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Figur 3: Udløs beskyttelseshætten 

 

 

Figur 4: Fjern kanylen 

 

 

Figur 5: Udluft prøvematerialet 

 

Hold fortsat sprøjten i én hånd og placer 
tommelfingeren på fingerpladen. Undgå at presse 
nedad på fingerpladen, mens beskyttelseshætten 
forsigtigt skubbes ud over kanylen, til der høres 
et klik. Klikket indikerer, at beskyttelseshætten er 
forsvarligt fastlåst. Brug eventuelt begge hænder. 

OBS: Fingerpladen kan med fordel ”løsnes”, ved 
at skubbe denne én gang lidt frem og tilbage 
inden prøvetagning. 

 

Fjern kanyle og kanylebeskytter ved at holde 
fast i sprøjtens fingergreb med den ene hånd, 
mens kanylebeskytteren drejes med den 
anden hånd. Kassér kanyle og kanylebeskytter i 
en kanyleboks. 

 

 

 

 

Hold sprøjten med den ene hånd, og placér safeTIPCAP 
(løst vedlagt) på sprøjtens studs, hvorefter den 
”drejes” fast. (Den skal ikke fjernes igen). Bank let på 
sprøjten for at lede luftbobler op øverst i sprøjten. 
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Figur 6: Udluft al luft fra prøvematerialet 

 

Figur 7: safePICO sprøjter kan analyseres på ABL8xx FLEXQ 

 

Tryk forsigtigt på stemplet for at lukke luften ud af 
prøven, og tryk indtil modstanden indikerer, at TIPCAP 
er forseglet.  

Herefter er prøven klar til opblanding.  

Minimum 8 vendinger umiddelbart efter forsegling 

 

 

Har du spørgsmål til brugen af safePICO sprøjter, bedes du henvende dig til Klinisk 

Biokemisk på tlf. 64 912 

Prøven kan placeres i ABL8xx FLEXQ, med automatisk 
opblanding og analyse. 

For sikker identifikation af patient og prøvetager 
benyttes FlexLink 


