Handleiding voor het nieuwe bloednamesysteem, introductie van de
DROP-IT houder
Beste dokter,
Door de stopzetting van de productie door TERUMO in 2015 waren we verplicht om op zoek te gaan
naar een nieuwe leverancier. In vorig jaar werden de afnametubes omgeschakeld van TERUMO naar
GREINER (MLS). Sinds mei 2017 zijn ook de Quick Fit-houder (klik-klik systeem) en de naalden niet
meer beschikbaar zijn. Na grondig valideren en uitproberen hebben we beslist om het huidige klikklik systeem te vervangen door een schroef-klik systeem. Bij het nieuwe schroef-klik systeem wordt
er gebruik gemaakt van de paarse DROP-IT houder. Deze herbruikbare en universele houder kan
gecombineerd worden met zowel de zwarte (gauge 22), de groene (gauge 21) en de gele naalden
(gauge 20), alsook met de nieuwe vleugelnaalden. In de toekomst is het dus gedaan met de
diversiteit in bloednamesystemen en zal de afvalberg voor wat betreft de vleugelnaalden
verminderen.

Schroefnaalden + DROP-IT houder
Tip!
Bij ingebruikname van een nieuwe DROP-IT houder is het aangewezen om een
paar keer te klikken. Zo versoepelt het kliksysteem en vermindert de kans dat
de naald na een eerste bloedname tijdens het verwijderen blijft vastzitten in de
houder.

Schroef
U bevestigt schroefgewijs de naald in de houder.

Wist je dat…
het zwarte merkteken  de situering van het snijvlak toont. Wanneer je de
naald ontkapt met de markering bovenaan, dan zit het snijvlak bovenaan en dus
onmiddellijk goed om de vene aan te prikken.

Klik
Na de bloedafname houdt u de houder verticaal boven de naaldcontainer. Druk
met de duim op de ontgrendeling om de naald met één klik te verwijderen.

Vleugelnaalden met schroefadapter + DROP-IT houder

Wat betreft de vleugelnaalden kan men net als bij de schroefnaalden gebruik maken van de paarse
DROP-IT houder op voorwaarde dat de nieuwe vleugelnaalden met schroef(luer)-adapter worden
gebruikt. De nieuwe vleugelnaalden zijn reeds gemonteerd op een schroefadapter en dus klaar voor
gebruik.

Tip!
Verwijder het kapje van de schroefadapter.

Schroef
U bevestigt schroefgewijs de adapter in de
houder zonder het slangetje of de naald ervan
los te maken.

