O460_B16

Printdatum 22-juli-2020

Pagina 1 van 2

Verwerken materiaal nadat de koerier is
geweest

Versie 5
(22-07-20)

Autorisatie Bijlage
Naam

Functie

Dr. Zwart

Directeur

1.

VERWERKEN MATERIAAL
Soort buis

Dop buis

Afdraaien

Opslag (na
afdraaien)

Verzenden

Serum (o.a. chemie)

Rood/geel

Ja *

Koelkast

Kamertemperatuur

NaF (glucose)

Grijs/ wit

Nee

Koelkast

Kamertemperatuur

EDTA gel (BNP)

Paars/geel

Ja

Koelkast

Kamertemperatuur

EDTA (VitB1, VitB6,
bloedbeeld/ HbA1c)

Paars/zwart

Nee

Koelkast**

Kamertemperatuur

*
**

2.

3.

Handtekening

Serumbuis voor afdraaien eerst 30 minuten rechtop laten staan bij kamertemperatuur.
Indien er een differentiatie is aangevraagd, 2 bloeduitstrijkjes maken.

BEPERKINGEN
Soort buis

Dop buis

Opmerking

NaCitraat (stolling)

Blauw/zwart

Bepaling niet mogelijk

BEWAREN






Vul de afnamedatum en tijd in op aanvraagformulier.
Plaats het materiaal op de juiste positie in de transportbox “middag-avond afname”. Links van de
box beginnen. Per patiënt de buizen achter elkaar plaatsen. Bij volgende patiënt de buizen in
nieuwe rij beginnen.
Doe de aanvraagformulieren en kopie daglijst in de bijbehorende plastic map.
Box plaatsen in de koelkast totdat de koerier deze de volgende dag komt ophalen.
In deze box geen buizen plaatsen van de volgende dag.

3.1.
Storingsafhandeling
Alle storingen dienen gemeld te worden aan de labmanager (of diens vervanger) van U-Diagnostics.
Te bereiken op telefoonnummer 030-7740220. Alleen een medewerker van U-Diagnostics is bevoegd
om de centrifuge na een storing weer vrij te geven. Alle storingen en ondernomen acties worden door
een medewerker van U-Diagnostics in het logboek genoteerd. Het logboek is aanwezig op UDiagnostics.
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UITLEG VAN DE CENTRIFUGE

Deksel

Deksel knop

Veiligheidsslot

Drie lampjes:
 RUN
 LATCH
 UNLOCKED
Twee toetsen:
 START
 OPEN (IMERGENCY STOP)

5.

WERKWIJZE
5.1.

Afdraaien van het materiaal

5.1.1. Algemeen
Let op: Indien de centrifuge acuut moet worden gestopt, druk dan op de “OPEN (EMERGENCY
STOP)“ knop.
5.1.2. Het laden van de centrifuge
 Druk op de toets “OPEN (EMERGENCY STOP)“ om het deksel te openen.
 Plaats de monsterbuizen (alleen diegene die moeten worden afgedraaid) in de buishouders.
 Laad de centrifuge gelijk verdeeld. D.w.z. dat buizen van gelijke grote en met dezelfde
hoeveelheid inhoud tegenover elkaar worden geplaats. Maak zo nodig gebruik van een even grote
buis gevuld met water.
5.1.3. Bediening van de centrifuge
 Sluit het deksel en draai de dekselknop vast. Het “LATCH” lampje gaat branden. Indien de
dekselknop niet goed is vastgedraaid, zal het “LATCH” lampje niet gaan branden en zal de
centrifuge niet kunnen gaan draaien.
 Druk op de “START” knop. De rotor zal beginnen met draaien en het “RUN” lampje gaat branden.
 Aan het einde van de centrifugetijd, zal het “RUN” lampje uitgaan en de rotor af gaan remmen
totdat deze helemaal stilstaat. Dan zal het “UNLOCKED” lampje gaan branden en het
veiligheidsmechanisme van het slot worden uitgeschakeld.
 Druk op de “OPEN (EMERGENCY STOP)” knop en draai de dekselknop los om het deksel te
openen.
 Verwijder de monsterbuizen. De centrifuge is direct weer klaar voor gebruik.
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