
Fiole pentru SER:
Aceste fiole sunt furnizate cu aditivi pentru accelerarea coagulării, dis-
ponibili sub formă de gel sau granule, în funcție de model.

Indicații de utilizare:
• Îndepărtați capacul.
• Introduceți mostra de sânge în fiolă. Unele teste, precum cele pentru 
glucoză, necesită un anumit volum de sânge; umpleți aceste fiole până 
la linia de nivel de umplere tipărită pe etichetă.
• Puneți la loc capacul fiolei și agitați conținutul întorcând ușor fiola de 
4 până la 6 ori.
• Așezați fiola în poziție verticală și lăsați 15 minute pentru a asigura o 
coagulare adecvată.
• Centrifugați fiola la 1.500 xg timp de 15 minute.

Fiole pentru PLASMĂ:
Fiolele pentru plasmă sunt furnizate cu diverși aditivi specifici pen-
tru analiza dorită. Sunt disponibili următorii aditivi: Heparină de litiu, 
heparină iodoacetat (ideală pentru testele de glucoză), citrat de sodiu, 
EDTA dipotasic și tripotasic și citrat de sodiu. Aceste fiole (cu excepția 
fiolelor cu citrat) includ un aditiv sub formă de spray pentru a ajuta 
amestecarea cu sângele. Fiolele cu citrat sunt fabricate cu anticoagu-
lant lichid, în conformitate cu procedurile standard.

Indicații de utilizare:
• Îndepărtați capacul.
• Introduceți mostra de sânge în fiolă și umpleți până la linia de nivel de 
umplere tipărită pe etichetă.
• Puneți la loc capacul fiolei și agitați conținutul întorcând ușor fiola de 
4 până la 6 ori.
• Sângele integral poate fi analizat imediat. Pentru analiza plasmei se 
recomandă un timp de așteptare de câteva minute sau rotirea ușoară 
a fiolei.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați catalogul general. 
Sunt disponibile informații detaliate despre fiecare fiolă în parte.

Depozitați fiolele departe de lumina soarelui, într-o zonă bine 
ventilată și ferite de surse de căldură sau aprindere. Evitați tempe-
raturile extreme. A nu se folosi dacă produsul și-a schimbat culoarea 
originală.

A nu se utiliza dacă prezintă murdărie vizibilă. A nu se utiliza dacă s-a 
depășit perioada de valabilitate. A nu se folosi dacă este crăpată sau 
lipsesc componente.

Eliminare ca deșeu ecologic. La modelele cu GEL, conținutul fiolei 
(sânge + aditiv) NU TREBUIE reinfuzat în corpul uman.

Fiolele sunt fabricate din polipropilenă transparentă, rezistentă la impact. Capacul este realizat din polietilenă. Designul său ergonomic permite 
îndepărtarea confortabilă a capacului cu o singură mână. Numărul de referință și de lot, precum și data de expirare sunt tipărite pe eticheta fiolei 
pentru a asigura trasabilitatea produselor.
După extragerea sângelui, acesta este introdus în fiola de colectare corespunzătoare, în funcție de analiză: SER sau PLASMĂ.

FIOLE COLECTARE SÂNGE EUROTUBO®
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        En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario.
*Se entiende como “incidente grave” aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.
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