
 Rinkinį sudaro:

Kraujo mėginio paėmimo rinkinys išsamiems 
laboratoriniams tyrimams

Prieš procedūrą perskaitykite visą instrukciją ir užpildykite anketą. 

Svarbu: 
Mėginys laboratoriją turi pasiekti kuo greičiau, dėl šios priežasties 
mėginį išsiųskite kuo skubiau, ne vėliau nei 12 val. nuo procedūros. 
Nerekomenduojama atlikti procedūros savaitgaliais.

Jeigu nepavyko paimti kraujo, nesijaudinkite. Jūs turite apie tai 
pranešti informaciniu numeriu ar el. paštu. Tyrimo paėmimo rinkinį 
galime išsiųsti dar kartą arba Jūsų kraujas gali būti paimamas mūsų 
tinklapyje www.allergomedica.lt nurodytuose kraujo pridavimo 
taškuose.

Išsiuntimo informacija 

Instrukcija Anketa

Alkoholinė servetėlė 
(3 vnt.)

Sterili servetėlė (1 pak.)

Automatinis 
lancetas 
(2 vnt.)

Pleistras 
(2 vnt.) 

Transportavimo 
konteineris su 
unikaliu kodu

(1 vnt.)

Transportavimo vokas   
(1 vnt.) 

Atsargumo priemonės 
• Šis rinkinys naudojamas tik in vitro diagnostikai.
• Tik išoriniam naudojimui.
• Tyrimo kokybė priklauso nuo tinkamo kraujo 
paėmimo, todėl vadovautis instrukcija yra būtina.
• Nenaudoti pasibaigusio galiojimo pakuotės. 
• Nenaudoti pažeistos pakuotės.
• Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Įsitikinkite, kad kraujo mėginys yra gerai uždarytas ir sandarus.

• Kraujo mėginį įdėkite į saugų transportavimo konteinerį ir užsukite kamštelį.

•  Transportavimo konteinerį ir užpildytą tyrimo anketą įdėkite į transportavimo voką ir kruopščiai 

užklijuokite voką.

• Kaip galima skubiau, ne vėliau nei 12 val. nuo procedūros keliaukite iki artimiausio omniva 

paštomato.

• SMS siuntos pranešime arba elektroniniame laiške nurodomas grąžinimo kodas. Jį žinodami galite 

grąžinti siuntą į paštomatą.

• Palietę ekraną, pasirinkite kalbą, po to meniu pasirinkite funkciją „ Grąžinti siuntą“.

• Ekrane įveskite SMS pranešime arba elektroniniame laiške gautą grąžinimo kodą.

• Užklijuokite siuntos lipduką ant voko. Siuntos lipduką rasite skyriuje po mokėjimo terminalu.

• Įdėkite pakuotę į atsidariusį skyrių, uždarykite dureles ir spustelėję ekrane atsiradusį „Patvirtint i“ 

mygtuką, patvirtinkite pakuotės perdavimą.

• Detalesnes instrukcijas galite rasti www.omniva.lt ar informaciniu numeriu 8700 55077.

• Per 48 val. nuo išsiuntimo turėtumėte gauti pranešimą į el. paštą, kad siunta pasiekė laboratoriją.

• Kai Jūsų kraujas bus ištirtas, Jūsų anketoje nurodytu el. paštu bus išsiųstas tyrimo atsakymas.

•  Kraujo paėmimas trunka apie 15min. Įsitikinkite, 
kad šiuo metu Jūsų niekas netrukdys.
• Kraujo paėmimo procedūra turi būti atliekama švarioje 
aplinkoje ir kambario temperatūroje (20-25oC).

PATARIMAS: ranką, iš kurios imate kraują, visada 
laikykite žemiau širdies. 

•  Saugus automatinis lancetas yra skirtas tik 
vienkartiniam naudojimui. 

•  Po kraujo paėmimo visas panaudotas priemones
išmeskite į buitines atliekas. 
•  Vaikai ir paaugliai iki 18 metų kraujo paėmimą gali
atlikti tik su tėvų arba suaugusių priežiūra.
•  Rekomenduojama, kad vaikams iki 12 metų kraują
paimtų tik specialistas.
•  Sergant krauju užkrečiamomis ligoms (ŽIV ir pan.)
šio rinkinio naudoti negalima. Reikėtų kraują

Mėgintuvėlis 
kapiliariniam 

kraujui surinkti 
(1 vnt.)
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Kontaktinė informacija

UAB „Imunodiagnostika“, Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, 

Vilniaus raj., Lietuva

Įmonės kodas: 303064228

PVM mokėtojo kodas: LT100008020911

Telefono nr.: +370 640 65680

El. paštas: info@allergomedica.lt

www.allergomedica.lt

priduoti specializuotuose kraujo pridavimo taškuose, 
prieš tai informavus darbuotojus. 

SVARBU: mėginys laboratoriją turi pasiekti kuo 
greičiau - ne vėliau nei per 72 val. Dėl šios 
priežast-ies mėginį išsiųskite kuo skubiau, ne 
vėliau nei 12 val. po procedūros. Procedūros 
nerekomenduojama atlikti savaitgaliais.  

Jei kyla klausimų skambinkite +370 640 65680

Imuno
Cross-Out



Gamintojas

UAB „Domus Naturae“,

Molėtų g. 16, Didžioji Riešė,

14260 Vilniaus r.,

tel. (8 5) 246 9651.

www.domusnaturae.com

PASIRUOŠIMAS IR PROCEDŪRA:

PASIRUOŠIMAS

PROCEDŪRA

2. Rekomenduojama
atsigerti vandens.
Kruopščiai (2-3 min)
nusiplaukite rankas
šiltu vandeniu su
muilu.

1. Prieš pradėdami
kraujo pasiėmimo
procedūrą galite
užpildyti anketą.

a. Kelis kartus nuvalykite
piršto pagalvėlę
alkoholine servetėle
(tinkamiausi pirštai
pavaizduoti)

b. Prispauskite lancetą
prie piršto pagalvėlės (kaip
nurodyta paveikslėlyje) ir
nuspauskite purpurinį
mygtuką

PATARIMAS: automatinis 
lancetas gali būti paleidžiamas 
tik vieną kartą! Todėl purpurinį 
mygtuką spauskite tvirtai ir tik 
po to, kai lancetas yra tinkamai 
prispaustas prie piršto. 
Nepavykus  pradurti piršto 
odos naudokite kitą lancetą.   

c. Masažuokite savo pradurtą 
pirštą stumiamaisiais, 
glostomaisiais judesiais link 
dūrio vietos tol, kol susiformuos 
pirmasis kraujo lašas. 
Nuvalykite pirmąjį lašą sausa 
sterilia servetėle.

PATARIMAS: jeigu kraujas 
tekėti sustojo, dar kartą 
nuvalykite sterilia servetėle per 
dūrio vietą arba pamasažuokite 
stipriau. Jei tai nepadės, galite 
pakartoti procedūrą su antruoju 
lancetu durdami į kitą pirštą.

DĖMESIO: galimos 
nepageidaujamos reakcijos 
tokios kaip: hematoma, 
infekcija, kraujo stazė. 
Esant šiems simptomams 
nedelsiant kreiptis į 
gydytoją.

3. Pasiruoškite
lancetą, nusukite
purpurinį snapelį ir
pasidėkite automatinį
lancetą šalia savęs.

4. Atsukite kraujo surinkimo mėgintuvėlio dangtelį. 
Tada įdėkite mėgintuvėlį į  apvalią įdubą taip, kad 
mėgintuvėlio anga būtų nukreipta į viršų.

PASTABA
Mėgintuvėlio dugne yra gelio konsistencijos medžiaga 
su antikoaguliantu. Šios medžiagos nevalykite ir kitaip 
nekrapštykite, ji skirta kraujo kokybei užtikrinti.

5. Praplėškite
alkoholinių  ir sausų
servetėlių pakuotes
ir pasidėkite šalia.

6. Pasiruoškite
pleistrą.

d. Tęskite piršto masažavimą, 
braukite arba lašinkite kraują į 
mėgintuvėlį. Šį procesą kartokite 
tol, kol mėgintuvėlis bus pilnai 
užpildytas krauju iki viršutinės 
žymės. Tada atsargiai uždarykite 
jį kamšteliu.

DĖMESIO: labai svarbu 
prilašinti kraujo iki 500 µl 
ribos. Nes iš mažesnio kraujo 
kiekio mes negalėsime atlikti 
tyrimo.

e. Su kita alkoholine servetėle 
nuvalykite kraujo likučius nuo 
piršto ir dūrio vietą 
užklijuokite pleistru.

f. Paimtą kraujo mėginį 5-10 
kartų lėtai pavartykite 180˚, kad 
kraujas tolygiai pasiskirstytų
(gelio konsistencijos medžiaga 
susimaišyti neturi).

g.Procedūra baigta. Panaudo-
tas ir visas likusias priemones 
galite išmesti į buitines atliekas.

Svarbu: rezultatai nepakeičia 
Jūsų gydytojo nustatytos 
diagnozės. 

500 μL

Anketa




