DK
Brugsanvisning for
Individuelt pakkede Podepind
Brugsanvisning FOR :
Nasopharyngeal og Oropharyngeal Podepind
Nasopharyngeal og Oropharyngeal Podepind
Nasopharyngeal og Oropharyngeal Podepind
Nasopharyngea og Oropharyngeal Podepind
Nasopharyngeal Podepind

Part no.
Part no.
Part no.
Part no.
Part no.

4051 – UDI 05745000445004
4052 – UDI 05745000445240
4053 – UDI 05745000445035
4054 – UDI 05745000445066
4055 – UDI 05745000445189

Anvendelsesformål:
Steril prøveindsamling podepind anvendes til podning for indsamling af nasopharyngeale og oropharyngeale podninger eller sputum, spyt,
urin og fæces.
Anvendes i kontrollerede omgivelser af uddannet personale.
Produktet skal bruges som anvist.
SUMMERING OG PRINCIPPER:
Korrekt prøveindsamling er afgørende for hurtig og nøjagtig diagnose af kliniske prøver. Meditec Specimen Collection Flocked Swab bruges til
nasal og oral indsamling af kliniske prøver. Meditec leverer forskellige variationer af den samme Flocked Swab med forskellige placeringer af
de støbte brudpunkter og en variant uden brudpunkt. Til sterilisering er hver vatpind individuelt pakket i uigennemtrængelig PET/PE-folie, der
er E-Beam- og gammasteriliseringskompatibel.
FORHOLDSREGLER:
•
Følg brugsanvisningen som vist nedenfor.
•
Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges.
•
Må ikke ompakkes eller gensteriliseres.
•
Anvend ikke overdreven kraft ved at bruge podepinden under prøvetagning fra patienter. Det kan resultere i utilsigtet brud på
Podepindens håndtag.
•
Alle kliniske prøver skal håndteres med omhu.
•
Podepinde bør ikke bruges, hvis afrivningsposen er beskadiget, eller hvis udløbsdatoen trykt på etiketten er overskredet.
OPBEVARING:
Meditec Specimen Collection Flocked Swab skal opbevares mellem 3–40°C.
BRUGERMILJØ:
Uddannet personale, professionelle brugere. Hospitaler og klinikker.
FREMGANGSMÅDE:
1. Træk folien fra hinanden for at åbne den sterile pakke fra den ende, der er angivet med en pil, og fjern podepinden uden at noget berører
podepindens spids.

2. Saml oral prøve og sikre, at podepinden kun er i kontakt med det område, prøven skal tages fra.
3. Bearbejd podepinden i henhold til interne laboratorieinstruktioner. Podepinden kan placeres i et sterilt rør og overføres til laboratoriet til
mikrobiologisk analyse.

4. Bortskaffelse af podepind i henhold til laboratoriebestemmelserne for biologisk farligt affald.
Product_insert - A5_Specimen Collection Flocked Swab_DK_rev.02_JUNI22.docx

BEGRÆNSNINGER:
•
Pålidelig prøveindsamling afhænger af mange faktorer, herunder indsamlings- og håndteringsteknik, prøveforhold og timing. De
bedste resultater opnås, når prøver beholdes kort efter indsamlingstidspunktet. Hvis der forventes forsinkelser, anbefales det,
at podningsprøver opbevares i et passende egnet konserveringsmiddel, indtil det beholdes.
•
I laboratoriet skal der bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse, der svarer til universelle forholdsregler, når du
håndterer kliniske prøver. Vær opmærksom på anbefalingerne om biosikkerhed, når du håndterer eller analyserer prøver.
•
Opbevaringstemperatur uden for det anbefalede område bør undgås.
Prøvetagning Flocked podepind er ikke beregnet til at blive på huden eller slimhinden i en længere periode (kontaktvarighed ≤
24 timer).
ADVARSLER:
1. Dette produkt er kun til engangsbrug; genbrug kan forårsage en risiko for infektion og/eller unøjagtige resultater.
2. Enheden er klar til brug og kræver ingen forberedelse til prøvetagning.
3. Gensteriliser ikke ubrugte vatpinde.
4. Må ikke ompakkes
5. Ikke egnet til andre formål end den tilsigtede brug.
6. Brugen af dette produkt i forbindelse med et diagnostisk kit eller med diagnostisk instrumentering skal valideres på forhånd af brugeren.
7. Må ikke bruges hvis:
•
•
•
•
•
•

Der er tegn på skade.
Podepinden eller Podepindens skaft er knækket.
Produktet er forurenet.
Udløbsdatoen er overskredet.
Emballagen er åbnet.
Der er andre tegn på forringelse.

8. Podepindsskaftet har et støbt knækpunkt designet til bevidst brud af podepinden til et transportrør. Brug ikke overdreven kraft, tryk eller
bøjning, når du indsamler podepindsprøver fra patienter, da dette kan resultere i utilsigtet brud på podepinden.
9. Brugsanvisningen skal følges nøje. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for uautoriseret eller ukvalificeret brug af produktet.
10. Må kun håndteres af uddannet personale.
11. Alle prøver skal håndteres og bortskaffes med passende forholdsregler. BORTSKAFFELSE AF AFFALD Ubrugte vatpinde kan betragtes som
ikke-farligt affald og bortskaffes i overensstemmelse hermed. De podninger, der bruges til indsamling, skal bortskaffes i overensstemmelse
med procedurerne for biologiske risikomaterialer
12. Note til brugeren og/eller patienten; hvis en alvorlig hændelse opstår i forbindelse med produktet, skal rapporteres til Meditec. For
yderligere information, brug nedenstående Meditec kontaktoplysninger.
Kundesevice:
Meditec A/S
Fabriksvej 17C
3000 Helsingør
Telefon: +45 48 48 36 36
E-Mail: QA@meditec.dk
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SYMBOL FORKLARING:
Læs brugsanvisning

Indhold svarer til 1 test

Brug ikke hvis skadet

1
Udløbsdato

Medical Device

LOT nummer

Producent

Ref katalog nummer

Engangsbrug udelukkende

Steriliseret ved brug af bestråling

CE-mærkning

Temperatur grænse 3°C to 40°C

Denne brugsanvisning er opdateret Juni 2022.
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