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 Keittosuolaputki™
Koksaltrör för nasofarynx- 
och svalgprov

Bruksanvisning

 

För användning inom  
in vitro-diagnostik  



Användningsändamål

Keittosuolaputki™ är avsett för 
att användas vid prov tagning 
och transport av naso farynx- 
och svalgprov inom in  vitro- 
diagnostik, som grundar sig 
på påvisning av nukleinsyror 
från mikrober som orsakar 
infektioner i övre luftvägarna 
och utförs i kliniska laborato-
rier. Röret skall inte användas 
för andra ändamål. 

Produktens viktigaste 
 egenskaper

Keittosuolaputki™ är ett 
prov tagningsrör av plast med 
skruvkork som innehåller 1,5 ml 
steril och pyrogenfri 0,9 pro-
cent isoton NaCl- lösning. 
Produktens renhet och 
sterilitet har säkerställts genom 
aseptiska arbetssätt i renrum. 
Vätskan i röret är en ofarlig 
fysiologisk saltlösning. 
Eftersom det inte finns ämnen 
i röret som förhindrar att 
mikrobernas nukleinsyror 
sönder delas, skall provet 
analyseras så snabbt som 
möjligt efter provtagningen.

Användning

1 Använd engångshandskar vid 
provtagning; byt alltid 

handskar när du får en ny 
patient, så att proverna inte 
kontamineras av föregående 
patients prov. 

2 Ta fram en provtagnings-
pinne och ett Keitto suola-
putki™-koksaltrör, på vilket 
en etikett med uppgifter om 
patienten och provet har fästs.

3 Ta ett prov från patientens 
nasofarynx eller svalg med en 
provtagningspinne avsedd 
för det aktuella provet. 

4 Öppna korken till Keitto-
suola putki™ och sätt prov-
tagningspinnen i det öppnade 
provröret. Följ anvisningarna 
från laboratoriet som analy-
serar provet när du hanterar 
pinnen. Om laboratoriet inte 
har gett några andra an vis-
ningar, bryt av pinnen vid 
märkningen genom att böja 
pinnen mot den inre kanten 
av röret eller klipp omsorgsfullt 
av pinnen med en dekonta-
minerad sax på ett sådant 
ställe att pinnen helt och hållet 
passar i röret efter att korken 
har skruvats på.

• Kontrollera att pinnen inte är 
för lång och hindrar korken 
från att stängas ordentligt eller 
gör så att korken inte hålls 
stängd.



• Rengör saxen omsorgsfullt 
mellan varje patient för att 
förhindra kontaminering.

Släng till sist bort den del av 
provtagningspinnen som du 
inte placerade i provröret i ett 
kärl för smittförande avfall.

5 Skruva på korken till Keitto-
suola putki™ och skicka 
omedelbart det stängda och 
ändamålsenligt förpackade 
röret till laboratoriet för analys.

Förvaring och  
avfallshantering

Förvara förpack-
ningen torrt och 
skyddad från solljus 
i +2…+25 °C. Förva-

rings- och arbetsplatserna 
skall väljas så att inga nuklein-
syror från mikrober som 
orsakar luftvägsinfektioner 
har hanterats där. 

Förbrukade Keitto-
suolaputki™-koksalt-
rör är eventuellt 

smittfarliga. Förstör dem 
tillsammans med övrigt 
smittförande avfall.

Oanvända (t.ex. 
utgångna) Keitto-
suolaputki™-koksalt-
rör kan slängas 

till  sammans med annat avfall 
eller återvinnas som plastavfall 
(plasten av polypropen).

Varningar

Använd inte Keittosuolaputki™ 
för andra ändamål än tagning 
av nasofarynx- och svalgprov.

Alla biologiska prover ska 
hanteras som eventuellt 
smittfarliga. Iaktta försiktighet 
vid provtagning och hantering 
av använda provrör.

Följ säkerhetsanvisningarna 
och instruktionerna från din 
organisation för provtagning 
och hantering av prover i 
laboratorium.

Använd alltid rena engångs-
handskar när du hanterar 
provrör avsedda för påvisning 
av nukleinsyror, för att för-
hindra korskontaminering 
mellan prover.

Undvik att luta röret för mycket 
vid provtagning, eftersom det 
kan leda till att vätskan rinner 
ut ur röret. Om vätska av 
misstag rinner ut ur röret ska 
du göra på följande sätt:

• Om vätska rinner ut ur röret 
innan du har placerat prov-
tagnings pinnen i det, skruva 
fast korken på röret och släng 
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det i soporna; i sådana här fall 
är vätskan inte farlig, utan kan 
torkas bort från ytor på samma 
sätt som rent vatten. Ta ett nytt 
oanvänt koksaltrör till provtag-
ningspinnen.

• Om vätska rinner ut ur 
röret efter att du har placerat 
prov tagningspinnen i vätskan 
är vätskan eventuellt smitt farlig 
och stänk ska hanteras i 
en lighet med det. Ta i sådana 
fall ett nytt prov med en 
oanvänd provtagningspinne 
och placera denna pinne i ett 
oanvänt Keitto suolaputki™-
koksaltrör.

Det är inte sannolikt att 
använd ningen av produkten 
orsakar farliga situationer. Om 
en farlig situation eller 
patientskada dock skulle 

uppstå skall du kontakta 
Tammer BioLab direkt och 
utan dröjsmål (kontakt-
uppgifter nedan).

Använd inte röret 
om röret eller korken 
till det är skadat eller 

verkar ha läckt. Använd inte 
heller röret om vätskan i det 
är grumlig eller det ser ut att 
finnas något annat än klar 
vätska i röret.

Keittosuolaputki™ 
är avsett för  
en gångsbruk.  

Använd inte röret eller korken 
till det på nytt.

Använd inte Keitto-
suolaputki™ efter 
utgångsdatumet som 
anges på röret och 

rörförpackningen.

Tillverkare
Keittosuolaputki™ tillverkas 
i Finland av Tammer BioLab Oy, 
Biokatu 10, vån. 6, 33520 Tammer-
fors (tfn 050 542 2210, 
www.tammerbiolab.f i). Tillverkaren 
svarar på tekniska frågor, och alla 
eventuella reklamationer på 
produkten och rapporter om 
avvikelser eller farliga situationer 
ska riktas till tillverkaren. 

Om du misstänker ett fel eller en 
avvikelse i produkten, förvara röret 
eller rören, så att du kan skicka 
dem eller bilder av dem till 
tillverkaren. Kontakta oss i första 
hand per e-post på adressen: 
Tilaukset@TammerBioLab.f i . 

Tillverkaren ansvarar inte för 
direkta eller indirekta skador som 
beror på att produkten har använts 
i strid med denna bruksanvisning.

6 429830 038726


