
DEEL 1 – VOORBEREIDING VOORDAT DE PATIËNT ERBIJ BETROKKEN IS (ongeveer 1 minuut)

DEEL 2 – BLOED AFNEMEN VAN DE PATIËNT (ongeveer 5 minuten)

De ArthroZheal® autologe bioactieve matrix is nu klaar voor gebruik en kan worden aangebracht met de 
Vivostat®-applicator. Volg de aparte ArthroZheal® -applicatiekit - Snelle referentiekaart.

2. Verwijder de dop 
van de buis 

3. Open de klikdop, 
draai de naald op de 
buis, verwijder de 
naalddop 

4. Verwijder de 
citraatdop  

4. Reinig de klep 
met de sugi-swabs

Ga voorzichtig te werk om lekkage 
en machinefouten te voorkomen:  
1) Oefen niet te veel druk uit op de 
bloedstroom tijdens het vullen van 
de bereidingseenheid
2) Laat de bereidingseenheid niet te 
vol lopen
3) Sluit en reinig de klep zorgvuldig

5. Draai de 
bereidingseenh
eid om en 
verwijder de 
spuit

1. Druk op de 
knop om de 
afscherming te 
openen

2. Plaats de 
bereidings-
eenheid stevig

4. Als u klaar 
bent, neemt u de 
bereidingseenheid 
uit  

6. Plaats de 
dop

3. Sluit de 
afscherming, druk 
op de knop en de 
verwerking wordt 
gestart

25-30 min

ArthroZheal® Preparatiekit
Snelle referentiekaart

6. Neem de spuit, 
breng de patiënt-
ID aan en 
verwijder 
de dop

1. Breng de 
vasculaire toegang 
aan en neem 
120 ml bloed af

1. Verwijder de 
buitenste dop

5. Draai het citraat 
om, prik door met 
de naald en leeg 
de flacon

5. Verwijder de 
dop

2. Wanneer de 
bereidingseenhei
d is gevuld, klemt 
u de lijn af

7. Breng de 
spuit aan in de 
bereidingseenheid 

3. Draai om de klep 
goed te sluiten en 
verwijder de lijn

8. Klik de spuit op 
zijn plaats zonder de 
plunjer in te 
drukken

PRO 800-serie 
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Lokale taalversies kunnen worden gedownload op www.vivostat.com/qrcs

DEEL 3 – HET BLOED VAN DE PATIËNT VERWERKEN (ca. 25 minuten)
Zet de verwerkingseenheid AAN op de achterkant


