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Aplikators paredzēts kapilārās asins parauga uzlikšanai ar 32µl Li-heparin kapilāriem 
capilette® vai ringcaps®, lietojot Reflotron sistēmu. 
 

Tirdzniecībā piedāvāts 

 
Reflotron aplikators 
Iepakojums, kurā atrodas aplikators un 50 kapilāri (32- µl, Li-heparin) 
REF 1 1248561001 
 
capilette® 
Kapilāri 32 µl kapilārās asins parauga uzlikšanai, Li-heparīna pārklājums, 50 gab. 
REF 1 0997935001 
 
Citas nepieciešamās iekārtas un materiāli: Reflotron sistēma. 
Ne visus Reflotron testus var veikt ar kapilārajām asinīm. Skat. Reflotron rokasgrāmatu 
vai Reflotron tests reklāmas pielikumus.  
 
DIAGNOSTISKAI LIETOŠANAI IN VITRO  
 
Strādājot ar potenciāli inficētu materiālu, ievērojiet jūsu laboratorijā vai iestādē 
pieĦemtos drošības noteikumus. 
Kapilārās pipetes nevajadzētu salocīt un izmest, jo tās var izraisīt inficēšanos.  
 
Piezīme: Pēc kapilāru stikla trauka izĦemšanas no iepakojuma, vēlams uz iepakojuma 
norādīto derīguma termiĦu ar permanentu tinti pārrakstīt uz stikla trauka. 
 

Procedūra 
IzĦemiet kapilāru no stikla trauka un uzlieciet atpakaĜ trauka vāciĦu. 
 
Kapilāra ievietošana: 1. Turot kapilāru starp melno gredzenu un dzelteno marėējumu, 
ievietojiet tā zilo galu aplikatorā, kamēr sajutīsiet pretestību. Veiciet nepieciešamos 
priekšdarbus kapilārās asins parauga noĦemšanai. 
 
Kapilāra piepildīšana: 2. Turot kapilāru nedaudz lejupvērstā leĦėī, Ĝaujiet kapilārajām 
asinīm brīvi ieplūst kapilārā līdz melnajam gredzenam. Asinis kapilārā jāpiepilda 
vajadzīgajā daudzumā – to nedrīkst būt par maz vai par daudz. Nelietojiet dzelteno 
pogu asins sūkšanai! Tas var izraisīt inficēšanos un radīt gaisa burbulīšus, kas savukārt 
kĜūdaini palielinās kapilāra tilpumu. Piepildīti kapilāri, kuros redzami gaisa burbulīši, 
nav lietojami. Uzmanīgi, nenonākot kontaktā ar asins paraugu kapilāra iekšpusē, 
noslaukiet kapilāra ārpusē pielipušo parauga materiālu. Strādājot ar vairākiem 
paraugiem: ja vienam un tam pašam pacientam jāveic vairāki testi, var piepildīt 2 – 3 
kapilārus ārpus aplikatora un tūlīt vienu pēc otra izlietot. Lūdzu, ievērojiet attiecīgās 
instrukcijas Reflotron tests reklāmas pielikumā.  
Parauga uzlikšanai uzmanīgi ievietojiet piepildīto kapilāru aplikatorā.  



Parauga uzlikšana: 3. Aplikatora dzeltenajai pogai ir divi punkti. Turot aplikatoru 
vertikāli, nospiediet pogu līdz pirmajam punktam un uzlieciet paraugu Reflotron 
reaăenta strēmeles ar tīkliĦu nosegtā laukumiĦa vidū. Tas jādara lēnām. Uzmanieties, 
lai paraugs neizšĜakstās. Kapilāra tilpums ir tieši vajadzīgais parauga daudzums, kas 
jāuzliek uz reaăenta strēmeles. 
Piezīme: Ja kapilārā ir izveidojušies recekĜi, nekavējoties izmetiet to! Arī tad, ja pēc 
parauga uzlikšanas uz reaăenta nesēja tiek novēroti recekĜi, jāizmet gan kapilārs, gan 
reaăenta nesējs.  
Nelietojiet kapilārus vairāk nekā vienu reizi!  
 
Kapilāra izĦemšana no aplikatora: 4. Lai pēc parauga uzlikšanas kapilāru atbrīvotu 
no aplikatora, nospiediet dzelteno pogu līdz otrajam punktam.  
 
Tīrīšana: Ja aplikators ir notraipīts, tas no ārpuses jātīra ar 70% spirtā samitrinātu 
salveti. Pirms tīrīšanas jānoĦem caurspīdīgā virzošā detaĜa un dzeltenais virzulis.  
Ja dzeltenais virzulis ir bojāts, kontaktējieties ar savu vietējo Roche pārstāvi! 
Šī pielikuma beigās izskaidroti lietotie simboli.  
 
Pēdējā redakcija: 01/2006. 
 
Izplatītājs: SIA Invitros, Biėernieku 121, Rīga, LV 1021, Latvija, tālr. 7840380 
 
 

 
Lietot līdz/ termiĦa izbeigšanās datums 

 Partijas numurs  

 Lūdzu, izlasiet pamācību 

 In vitro diagnostiskai lietošanai 

 
Šis produkts atbilst in vitro diagnostiskas lietošanas medicīnisko iekārtu 
direktīvas 98/79/EC prasībām 

 Kataloga numurs 

 Ražotājs 

 
Glabāt pie 

 

 
 
REFLOTRON un CAPILETTE ir Roche Group locekĜu prečzīmes. 
RINGCAPS ir Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG prečzīme. 


