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ÖVERBELÄGGNING DÖDAR PATIENTER – VAD GÖR VI ÅT DENNA UTMANING?  

Kom till ett exklusivt och, den enda i sitt slag, framträdande från akutmottagning och laboratoriet i Linköping. Hur kan patientflödet optimeras 
och hur kan väntetider kortas? Laboratorietester, analys och diagnostik är alla viktiga komponenter för en optimal och patientsäker akutsjukvård. 
Du får ta del av erfarenheter och resultat från att införa ett nytt provtagningsrör (BD Vacutainer® Barricor™ LH) på akutmottagningen och vård- 
centraler. Resultat från hållbarhetstester av en rad analyser kommer att redovisas. Ta del av hur innovativa lösningar, relevanta testresultat i rätt 
tid och samarbeten kan påverka väntetiden positivt. 

Talarna är väl insatta i ämnet och besitter djup och mångårig erfarenhet. 
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Du får höra en fängslande presentation som belyser hur över- 
beläggning och belastning är en långsam förebyggbar process, som 
riskerar att påverka kvaliteten på vård och patienters överlevnad. 
Förseningar blir kritiska och försämrar arbetsflödet, vilket hindrar ett 
effektivt patientflöde. Hur kan väntetider kortas för ett effektivare 
patientflöde? 
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Du får ta del av erfarenheter och resultat från att införa ett nytt prov-
tagningsrör (BD Vacutainer® Barricor™ LH) på akutmottagningen 
och vårdcentraler. Resultat från hållbarhetstester av en rad analyser 
kommer att redovisas. Dessutom presenteras resultat från jämförelser 
av hemolysfrekvens före och efter införandet av det nya provtagnings-
röret. Hur kan detta påverka svarstider och indirekt arbetsflödet? 
Laboratorietjänster är av största vikt för en säker och optimal vård. 
Snabbare tillgång till analysresultat är något som vården ständigt 
efterfrågar. Upp till 70% av de kliniska besluten baserar sig på  
laboratoriedata och reslutat. På grund av det har effekter som ökar 
provkvalitet och elminerar provfel stor inverkan på vägen till rätt  
diagnostik och behandling.   

Vill du veta mer om BD Vacutainer® Barricor™ Plasma Blood Collection Tube, se baksidan.



BD BARRICOR™ SYSTEMS -A story of innovation
Den mekaniska separatorn skapar en stabil barriär efter centrifugering som ger ett plasmaprov av hög kvalitet.

Vid centrifugering
När separatorn sträcks 
under centrifugering 
skapas det kanaler 
runt den som gör att 
blodceller kan strömma 
ut och ge en renare 
plasma. En funktion 
som skiljer BD Barricor 
från gelrör.

Separation av 
blodprovet  
När centrifugeringen 
saktar ned återgår 
separatorn till sin 
ursprungliga form som 
bildar en stark tätning 
mellan plasma och 
blodcell, vilket skapar en 
stabil robust barriär.
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När man talar om den preanalysiska kvaliteten, är en av de viktigaste aspekterna att tänka på att alla moment i  denna fas kan påverka alla efter-
följande faser. Besök oss i vår monter och ta reda på hur mekanisk separering av plasma skapar fördelar som ger ett värde till din process större än 
summan av de enskilda delarna. ¨Blodprov med hög kvalitet ger tillförlitliga analyser, tillförlitliga analyser bidrar till patientsäkerheten. 
BD Barricor - för mer information och referenser:
 

 

Vill du veta mer, gå till vår hemsida BD Vacutainer® Barricor™ Plasma Blood Collection Tube: https://barricor.bd.com/eu. 
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