Instructiekaart bloedafname

Laat de patiënt de arm strekken,
leg
de
stuwband
om
(handbreedte boven de oksel) en
trek deze strak aan. Hou een
vinger tussen de sluiting en de arm.

Laat de patiënt een vuist maken
en zoek door middel van kijken
en
voelen
een
geschikte
punctieplaats uit.

Ontsmet de punctieplaats met
een
desinfectiemiddel
(70%
alcohol) en wacht tot de vloeistof
verdampt is.

Verwijder het dopje van de naald,
fixeer het vat indien nodig en prik
deze in een beweging aan met de
naaldopening naar boven.

Druk vervolgens een vacuümbuis
in de huls en maak de stuwband
los zodra er bloed in de buis
stroomt. Stuw maximaal één
minuut.

Verwijder de buis als deze geheel
gevuld is en vul de overige buizen.
Neem de buizen af volgens
voorgeschreven volgorde.

Verwijder de naald nadat alle
buizen gevuld zijn en druk met
een watje de punctieplaats af.
Voer de naald op een veilige
manier af.

Verwijder de stuwband af en
controleer of de punctieplaats
nog bloedt. Plak een pleister over
de wat als het bloeden gestopt is

= 1x gemengd

Zwenk de buis (blauw, geel en
rood 6x, overige 8x) direct na
afname.
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Instructiekaart bloedafname
Aandachtspunten
Voorbereiding


Identificeer de patiënt door minimaal naam en geboortedatum te controleren.



Zorg ervoor dat de volledige patiëntengegevens op de aanvraag vermeld zijn
(achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum , BSN datum) en voorzie de aanvraag
van een afname etiket (monsternummer)



Noteer de datum en tijdstip van afname op het formulier en de naam van
degene die de bloedafname heeft verricht.



Controleer de houdbaarheid van de buizen en identificeer deze door ze te
voorzien van een afname etiket (monsternummer). Plak het etiket zo hoog
mogelijk en met de pijl richting de dop over het etiket wat op de buis zit.
Indien niet voorhanden noteer dan naam en geboortedatum op de buizen.



Welk type buis er voor een onderzoek nodig is is te vinden op het
aanvraagformulier of op het bloed-buiskleurenformulier. Dit formulier is te vinden op onze
website.



Zet de buizen in de volgorde van afname klaar. Mocht
er een bloedkweek afgenomen worden neem dan
eerst de groene buis, daarna de oranje buis af.

Bloedafname


Patiënten materiaal is potentieel besmet materiaal en dient als zodanig behandeld te
worden.



Neem geen bloed af uit een arm waarin een lopend infuus in zit.



Bij het gebruiken van een vlindernaald, altijd een tweede citraat buis afnemen i.v.m. het
juist vullen van de buis (eerste buis bevat extra lucht).



Gebruikte naalden mogen niet worden terug gestoken in de huls, gebruik het safetylok
systeem en voer ze af in een container die geschikt is voor scherp en besmet afval.



Zorg dat het bloed binnen de vastgestelde houdbaarheidstermijn voor de aangevraagde
testen op het laboratorium komt.

Kijk voor de volledige instructie het voorschrift van Result Laboratorium ”Bloedafname veneus”
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