
BD Microtainer® Kapiler Kan Toplama Sistemleri 

 

BD Vacutainer® Temas Aktivasyolu Lansetler  

BD Microtainer® Temas Aktivasyonlu Lansetler, gelecek nesil güvenlik donanımına sahip lansetlerdir. 

Akılda kalıcı pozitif bir hasta deneyimi sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Eklenen özellikler; 

 Ergonomik dizaynı ile kullanıcı konforunu ön plana çıkarır. 

Yalnızca pozisyonlandığında ve deri yüzeyine bastırıldığında aktive olur ve daha kolay ve 

standart bir ponksiyon derinliği sağlar. 

Lanset küçük bir alan kaplar ve böylelikle ponsiyon yapılacak alanine 

görünürlüğünü kolaylaştırır. 

Standart prosedür deneyimsiz uygulayıcılar içi eğitim süresini kısaltırken, 

tekrar kullanıma olanak sağlamadığı için hasta ve sağlık çalışanını 

kontaminasyon riskinden korur. 

 

BD Microtainer®  Kan Alma Tüpleri 

BD Microtainer® Kan Alma Tüpleri kullanım kolaylığı ve kaliteli kapiler kan örneği toplanmasına yardımcı 

olmak için dizayn edilmişlerdir. Geniş BD Microtainer® Tüp yelpazesi BD Microguard Kapak özelliği, 

entegre toplama kaşığı ve geliştirlmiş karıştırma kolaylığı ile birlikte sunulmaktadır. Biyokimya ve 

hematoloji testleriniz için oldukça geniş bir ürün portföyü sunan BD Microtainer® Tüp grubu için kapak 

renk kodları BD Vacutainer® Kan Alma tüpleri ile uyumludur. 

Eklenen özellikler; 

 Kan toplamaya yardımcı entegre kaşık 

 Basılı lot numaraları 

 Barkod yapıştırarak transfere olanak sağlayacak şekilde uzatma aparatları ile uyum 
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of Tubes
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Why
•  Most tubes 

contain an  
additive or 
clot activator  
that needs to  
be mixed  
with the  
blood sample.

•  Tubes with anticoagulants such as  
EDTA need to be mixed to ensure  
the specimen does not clot.

How
•  Holding tube upright, gently invert 

180º and back.
•  Repeat movement as prescribed for  

each tube.

When
• Immediately after collecting.

Consequences if not mixed
• Tubes with anticoagulants will clot.
• BD SST™ Tubes may not clot completely.
•  Specimen will often need to be  

recollected.
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