Puritan HydraFlock® en PurFlock Ultra® swabs
®

®

Puritan traditioneel gesponnen vezel-, schuim-, HydraFlock en PurFlock Ultra swabs per stuk in zakjes of in droge transportbuisjes
verpakt.

Beoogd gebruik
Per stuk verpakte Puritan traditionele, schuim, HydraFlock- en PurFlock-swabs zijn steriele hulpmiddelen, klaar voor gebruik, voor
afname van klinische monsters.

Samenvatting en principes
De juiste wijze van monstername is cruciaal voor de snelle en accurate diagnose van klinische monsters. Puritan traditionele, schuim-,
HydraFlock- en PurFlock-swabs worden gebruikt voor afname van klinische monsters.
Puritan Medical Products LLC levert een selectie maten swabs met stelen van verschillende vorm voor specifieke toepassingen. Elke
swab is voor sterilisatie afzonderlijk verpakt in medische papieren zakjes die gamma- en EO-bestendig zijn. Gamma- of EO-sterilisatie
staat aangegeven op het productetiket.

Voorzorgsmaatregelen
•

Uitsluitend voor eenmalig gebruik; hergebruik kan infectierisico en/of onnauwkeurige resultaten veroorzaken.

•

Niet opnieuw verpakken of hersteriliseren.

•

Oefen geen overmatige kracht uit bij het afnemen van monsters op swabs bij patiënten; dit kan de steel van de swab onbedoeld
breken.

•

Uitsluitend te gebruiken door opgeleid personeel. Volg de aanwijzingen zoals hieronder wordt gedemonstreerd; de fabrikant kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik van het product.

•

Alle klinische monsters kunnen infectueuze micro-organismen bevatten en moeten met zorg worden gehanteerd. Draag een
geschikte persoonlijke beschermende uitrusting. Volg bij het hanteren van klinische monster de laboratorium- en
bioveiligheidsrichtlijnen.

•

De swabs mogen niet worden gebruikt als de individuele verpakking is beschadigd of wanneer de uiterste gebruiksdatum op de
verpakking is verstreken.

•

Buisjes en swabs moeten worden afgevoerd volgens de laboratoriumregelgeving voor biogevaarlijk afval.

•

Het is altijd mogelijk dat er in bloed overdraagbare virussen in de monsters aanwezig zijn, zoals humaan immunodeficiëntievirus
en hepatitisvirussen. Bij het hanteren van monsters die mogelijk blootgesteld zijn geweest aan bloed en andere
lichaamsvloeistoffen moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen. Volg de staats-, lokale en instellingsrichtlijnen
voor het hanteren en afvoeren van dit en al het andere biologisch gevaarlijke afval.

Gebruiksaanwijzing
1.

Trek het steriele zakje open.

2.

Neem de swab eruit en neem het monster af. Zorg dat de kop van de swab alleen het vermoedelijk infectueuze gebied raakt
om mogelijke contaminatie te beperken.

3.

De swab moet onmiddellijk volgens interne instructies van het laboratorium worden verwerkt.

4.

De swab mag ook in een steriel buisje worden geplaatst waarop de patiëntgegevens zijn genoteerd, en worden vervoerd naar
het laboratorium voor microbiologische analyse.

Beperkingen:
•

Betrouwbare monstername is afhankelijk van vele factoren, met inbegrip van de afname- en hanteringstechnieken, de conditie
van het monster en de timing. De beste resultaten worden behaald wanneer monsters kort na de afname worden verwerkt. Als
uitstel wordt verwacht, wordt aanbevolen het monster te bewaren in een geschikt gebufferd conserveermiddel tot het wordt
1-2
verwerkt. Raadpleeg de bijbehorende referentienormen en procedures voor optimale afnametechnieken.

•

Het gebruik van dit product samen met een diagnostische sneltest of instrument moet door de gebruiker worden gevalideerd.
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