
1 Tag handsker på og 
åbn pakningen til BD 
Vacutainer® EclipseTM 
Blodprøvetagningskanyle med 
præ-monteret holder. Produktet 
er klar til brug – der skal ikke 
samles noget.

2a Vip sikkerhedsskjoldet helt 
tilbage til det møder holderen.

2b Drej og tag den farvede 
kanylebeskyttelseshætte 
af. Notér at kanylens øje 
altid er i korrekt position 
til veneblodprøvetagning. 
Vrid eller rotér IKKE 
sikkerhedsskjoldet.

5 Efter aktivering af 
sikkerhedsskjoldet bortskaffes 
kanylen øjeblikkeligt i en 
godkendt kanyleboks.

3 Foretag veneblodprøvetagning 
efter de gældende regler og 
procedurer på din arbejdsplads.
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4 Umiddelbart efter at have 
fjernet kanylen fra venen, 
placér din tommelfinger 
direkte på sikkerhedsskjoldets 
tommelfinger flade. Skub 
sikkerhedsskjoldet fremad 
for at dække nålen ved 
hjælp af en-hånds teknik. 
Når sikkerhedsskjoldet låser 
sig om nålen, vil du høre et 
klik. Forsøg IKKE at aktivere 
sikkerhedsskjoldet ved at presse 
det mod en hård overflade.
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BD Vacutainer® Eclipse™ 
Blodprøvetagningskanyle med 
præ-monteret holder
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FORSIGTIG: Håndter alle biologiske prøver og blodprøvetagnings 
“skarpe genstande” (lancetter, kanyler, luer-adaptere og 
blodprøvetagningssæt) i henhold til de gældende regler og 
procedurer på din arbejdsplads. Opsøg relevant lægelig hjælp i 
tilfælde af eksponering af biologiske prøver (for eksempel ved en 
stik skade), da prøver kan overføre viral hepatitis, HIV (AIDS) eller 
andre smitsomme sygdomme. Udnyt enhver sikkerheds funktion 
på blodprøvetagningsudstyret, såfremt det er et sikkerhedsprodukt. 
Bortskaf alle blodprøvetagnings ”skarpe genstande” i en kanyleboks 
til biologisk materiale.

Becton Dickinson A/S
Herstedøstervej 27-29, bygn. A, 2. Sal
DK-2620 Albertslund
Telefon: +45 43 43 45 66
Fax: +45 88 51 00 01
Mail: bddenmark@europe.bd.com

BD Diagnostics
Preanalytical Systems

Farvet kanylebeskyttelseshætte 
(grøn eller sort)

BD Vacutainer® Eclipse™  
Blodprøvetagningskanyle med præ-monteret holder

Katalog numre:

368650 21G (0,8 mm), 3,2 cm kanyle

368651 22G (0,7 mm), 3,2 cm kanyle

Tommelfinger flade 

Sikkerhedsskjold
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