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v Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng
một lần
Đọc hướng dẫn sử dụng này trước khi bạn lấy máu bằng
thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần này.
Hướng dẫn sử dụng này sử dụng 2 ký hiệu sau đây:
W Ký hiệu này cho biết có thể có nguy cơ chấn
thương hay tổn thương cho sức khỏe của bạn.
i Ký hiệu này lưu ý bạn về những thông tin quan
trọng.

5 + 6 Lấy máu
XX Cầm thiết bị lấy máu dùng một lần giữa ngón tay trỏ,
ngón giữa và ngón cái (xem hình minh họa 5).
XX Ấn chặt thiết bị lấy máu dùng một lần xuống vị trí lấy
máu đâm kim đã chọn.
XX Dùng ngón cái, nhấn nút bấm phóng kim xuống hết
mức (xem hình minh họa 6).
XX Rút thiết bị lấy máu dùng một lần ra khỏi vị trí lấy
máu.
XX Chờ đến khi xuất hiện một giọt máu ở vị trí lấy máu.
XX Vuốt nhẹ về phía đầu ngón tay hay ép nhẹ lên gót
chân để nặn ra một giọt máu.
W Với một số xét nghiệm chẩn đoán, không được vuốt
hay ép đầu ngón tay/gót chân mạnh, vì làm như vậy
có thể sẽ dẫn đến kết quả đo bị sai.
i Luôn thải bỏ thiết bị lấy máu dùng một lần đã dùng
theo quy trình thải bỏ của cơ sở bạn.

Cập nhật lần cuối:
2019-04

B
W
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Mục đích sử dụng
Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần, được dự định
dùng để lấy máu mao mạch ở đầu ngón tay hay nếu bệnh
nhân là trẻ dưới 1 tuổi thì lấy ở gót chân.

Các bộ phận của thiết bị lấy máu dùng một
lần (xem hình minh họa 1)
1 Mô tả
Nút bấm phóng kim
Vỏ dụng cụ
Nắp bảo vệ vô trùng cho kim
Đường kính nhỏ và được cắt đặc biệt của kim (∅ 0,36 mm,
28 G) cho phép bạn sử dụng thiết bị lấy máu này để lấy
cho bệnh nhân hầu như không đau.
Nắp bảo vệ vô trùng giữ cho kim luôn vô trùng.

Chuẩn bị lấy máu
2 Trẻ em dưới 1 tuổi
Với trẻ em dưới 1 tuổi, máu mao mạch phải được lấy ở gót
chân. Máu phải được lấy ở hai bên gót chân (xem các vùng
đen ở trong hình minh họa 2).
Kim phải được đâm dọc theo gót chân (xem các mũi tên
trong phần ảnh phóng to). Trong khi lấy máu, bé phải
được giữ cho bàn chân thẳng đứng với sàn nhà. Nơi đã
đâm một lần rồi không được đâm thêm nữa.
Để tăng tuần hoàn máu ở gót chân trước khi lấy máu, bạn
có thể cẩn thận làm ấm gót chân lên, ví dụ như bọc chân
trong khăn ấm và ẩm ở nhiệt độ không quá 42 °C.
Rửa gót chân bé bằng nước ấm và xà phòng rồi tráng kỹ.
Sát trùng cho gót chân bằng cồn. Sau đó, để cho gót chân
khô hoàn toàn.
3 Trẻ 1 tuổi và người lớn
Chúng tôi đề nghị lấy máu mao mạch ở hai bên đầu ngón
tay vì những nơi này sẽ ít bị đau nhất. Có thể lấy máu ở
bất cứ ngón tay nào (xem các vùng đen ở trong hình minh
họa 3).
Rửa tay bệnh nhân bằng nước ấm và xà phòng rồi tráng
kỹ. Sau đó, để tay khô hoàn toàn. Làm như vậy sẽ bảo đảm
vị trí lấy máu sạch sẽ và tăng thêm tuần hoàn máu. Nếu
bạn dùng cồn để sát trùng thêm, thì ngón tay cũng phải
được để khô hoàn toàn.

Lấy máu
4 Tháo nắp bảo vệ vô trùng cho kim
XX Vặn nắp bảo vệ vô trùng một phần tư vòng rồi tháo ra
(xem hình minh họa 4).
W Không sử dụng thiết bị lấy máu dùng một lần nếu
nắp bảo vệ vô trùng cho kim đã được tháo ra trước
đó.
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