®
Gewinnung
von
Autologem
Conditioniertem
Serum (ACS) mittels
Przetwarzanie
Krwi
w celu uzyskania
Autologicznie Kondycjonowanej
SurowicyEOT
(AKS)
przy pomocy
Strzykawki Systemu EOT® II
Kurzanleitung
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®
–– Zentrifugation
dersystemu
EOTs bei
U/min
Umieść strzykawki
EOT5000
II w wirówce
na 10
minutg)przy
obrotów.
(ca.
3000
für5000
10 Minuten.
–– Immer
nur mogą
EOTs znajdować
eines Patienten
zentrifugieren.
W wirówce
się tylko
strzykawki systemu
– Rotor
symmetrisch
EOT ® IIimmer
jednego
pacjenta. beladen.

–– Na
Jedes
EOT
mit Patientendaten
każdą
strzykawkę
systemu EOT ®beschriften.
II naklej etykietę
danymi pacjenta.
– zInkubator
vorheizen.
–– Inkubuj
Inkubation
für 6-9
37°C.
w temp.
37ºCStunden
przez 6-9bei
godzin.

®
–– Pobierz
Aseptische
venösekrew
Blutentnahme
mit derEOT
EOTaseptycznie
strzykawką systemu
II.
Spezialspritze.
®
– Jedna strzykawka systemu EOT II przeznaczona jest
– do
Einuzyskania
EOT für2-4
jede
2-4 mL ACS.
ml.Injektion
surowicy von
(AKS).
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– Zawsze umieszczaj strzykawki systemu EOT ® II
symetrycznie.

4
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dokładnie
gumową
przeponę koloru
–– Zdezynfekuj
EOTs gründlich
desinﬁ
zieren (Septum!)
und czerwonego
na
systemu
EOT ® II płynem stellen.
do dezynfekcji.
aufstrzykawkach
eine aseptische
Arbeitsunterlage
stojak des
na aseptycznej
powierzchni.beachten.
–– Ustaw
Einwirkzeit
Desinfektionsmittels

–– Do
2-4strzykawki
mL Luft aseptisch
injizieren.
5 ml. nabierz
2 ml. powietrza.
–– Do
ACS
mit einersystemu
5 mL Spritze
extrahieren.
strzykawki
EOT ® II aseptisch
wstrzyknij aseptycznie
2 ml.
– powietrza
Achtung: ze
keine
Erythrozyten
mit aufziehen!
strzykawki
5 ml.

– Przestrzegaj instrukcji stosowania środka dezynfekującego.

– pobierz strzykawką 5 ml. od 2-4 ml. AKS.
Uwaga: nie pobieraj erytrocytów.
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strzykawkę
ml. sterylnym
zamknięciem.
–– 5Zamknij
mL Spritzen
mit 5sterilen
Kappen
verschließen.
–– Jede
Spritze
Oznacz
każdą sorgfältig
strzykawkę beschriften.
5 ml. etykietą z danymi pacjenta.
–– In
beschrifteter
Lagerverpackung
bei - 18°C
Oznaczone
strzykawki
5 ml. włóż do pudełka
przeznaczonego
oder
kälter einfrieren.
do przechowywania
w temp. -18ºC lub niżej.
–– ACS-Haltbarkeit:
7 Monate
Okres przechowywania
AKS 7 miesięcy.
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