KAN DAMLASI DĐSPENSERĐ
Bir örnek alma işleminde kan tüpünün
stoperinin çıkarılmasına olan gereksinimi
ortadan kaldırır.
VACUTAINER VE HEMOGARD GĐBĐ KAPAKLI TÜPLERLE UYUMLUDUR.

DIFF SAFE kan dispenseri, hematoloji laboratuarlarında, kan
bankalarında kapağın açılmasıyla havaya salınan patojenlerle
ilişkin endişelere karşı çözümdür. Stoperin açılmasına olan
gereksinimini ortadan kaldırarak, zararlı patojenlerin havaya
salınmasını önler. Ayrıca, pıhtı seçici hücre sayaçlarına sahip pek
çok laboratuarda zaten kullanımına gereksinim olmayan, bir çok
pipetin kullanılmasını da önlemiş olursunuz.
DIFF SAFE dispenseri kendisine özel bir kullanım kolaylığı sunar.
1. Adım: Tüpü kapağı yukarıda dik olarak tutunuz ve Diff
Safe’in iğnesini lastik stoperin içine sokunuz.
Bu delme işlemi, karıştırma işlemi öncesinde veya sonrasında
yapılabilir. Laboratuarların pek çoğunda tüpler halen rafta iken
yapılmaktadır. Koruma amaçlı olarak iğne ucu körleştirilmiş ise
de, stoperden rahatlıkla geçer; özellikle de eğer stoper daha
öncesinde bir otomatik hücre sayacı tarafından delinmiş ise
işlem daha da kolaydır.
UYARI: ELDĐVEN TAKINIZ. TÜP BAŞAŞAĞI ĐKEN
DELMEYĐNĐZ. DAHA ÖNCESĐNDE AÇILAN VE KAPATILAN
TÜPLER ĐÇĐN, STOPERLERĐN TÜPE ÇEPEÇEVRE OTURMUŞ
OLDUĞUNDAN EMĐN OLUNUZ AKSĐ HALDE, DIFF SAFE
LAMELE BASTIRILDIĞINDA FAZLALIK NUMUNE DIŞARI
AKABĐLĐR.
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2. Adım: Tüpü baş aşağı çeviriniz ve lamelin üstüne
bastırınız. KAN LAMELĐN ÜZERĐNE GELĐR GELMEZ, ĐLK
ETAPTA BASKIYI BĐR ANLIĞINA AZALTIN, SONRA DA
LAMELĐN ÜZERĐNDEN TAM OLARAK ÇEKĐNĐZ.
DIFF-SAFE dispenseri, örnek için ideal ebatta olan miktarda
bir kan damlasının çıkması için tasarlanmıştır.
EŞDEĞER BĐR DAMLA EBADI ÇĐN, DIFF SAFE’ i YUKARI
ÇEKMEDEN ÖNCE, EL BASINCINIZI BĐR ANLIĞINA
AZALTTIĞINIZDAN EMĐN OLUNUZ.
DIFF-SAFE dispenseri kullanımdan sonra hemen çıkarılabilir
ve atılabilir. Ancak, pek çok laboratuarda uygulama, DIFF
SAFE’i stoper içinde bırakmak ve sonrasında tüp ile birlikte
atmak şeklindedir.
Örnek alınması için gerekli olan süreyi yarıya indirir
ve stresi azaltır.
Pipetler veya mikropipetler kullanıldığında on beş veya
fazlası olan aşamaları içeren klasik prosedürle
karşılaştırıldığında, DIFF-SAFE dispenserinin kullanıldığı
prosedür gerekli aşamaları üçte iki oranında azaltır. Böylelikle
teknisyenin değerli zamanından tasarruf ederken, aynı
zamanda da gereksiz atıkları önlemiş olursunuz.
DIFF-SAFE Alpha Scientific Corporation’ ın tescilli bir
markasıdır. DIFF-SAFE, ABD Patent Numarası 5,344,666
altında korunmaktadır.

