
 

ПРОБІРКИ ВАКУУМНІ  ДЛЯ  ЗАБОРУ КРОВІ  
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

  

 Призначення 
Вакуумні пробірки для збору крові , використовуються для забору, транспортування та 

обробки крові для подальшого аналізу сироватки, плазми та крові в клінічній 

лабораторії. 

 

Опис  
Пробірки - пластикові пробірки з попередньо визначеною кількістю вакууму для 

точного об’єму забору. Вони оснащені кришечками з кольоровим кодуванням 

відповідно до наповнювача пробірки, забезпечують  гарантію безпеки персоналу та 

пацієнта за рахунок відповідної технології забору крові, стерильності і закритості 

системи. 

Вибір наповнювача залежить від методу аналітичного досліду. Він зазначається 

виробником реагентів для проведення досліду. Внутрішня сторона пробірки 

стерильна.  

Пробірки для забору венозної крові мають кришку з гумовою мембраною в центрі. 

Пробірки упаковані в групову упаковку кількістю по 100 шт, 

На етикетці кожної пробірки наявні вид наповнювача, об’єм зразка, номер партії, дата 

придатності, відмітка стерильності, знак відповідності стандартам ЄС, знак відповідності 

технічним регламентам, поля для запису із зазначенням наступної інформації (на 

українській чи англійській мові): ім’я, тест, дата, відривний стікер з унікальним номером 

для ідентифікації пацієнта, який лікар вклеює у картку клієнта.     

Гарантований термін зберігання вакууму -24 місяців з дня виготовлення. 

Температура зберігання пробірок – 4- 25 С.  

Вакуумні пробірки виготовлені з ПЕТ – пластику, стерильні, повністю непроникні  для газів 

пластика, якому притаманна прозорість  і твердість і повністю інтактним, що не впливає на 

результати дослідження.  

Градуювання розмірів пробірок у відповідності до кількості забору зразка становить:     

- розмір 13*75 мм. (1,2,3,4,5 мл.) 

- розмір 13*100 мм. (6,7 мл.), (5мл. з жовтою кришкою) 

- розмір 16*100  мм. (8,9,10 мл.) 

  

Техніка взяття проби 
1. Приготуйте  Вакуумна пробірка/ пробірки певного виду для аналізу/аналізів, 

голку для вакуумних пробірок, тримач для вакуумних пробірок 

2. Помістити руку пацієнта нижче системи забору крові. 

3. Зніміть ковпачок, щоб відкрити голку з клапаном. 

4. Укрутіть голку у тримач. Переконайтесь, що голка щільно вставлена й не 

відгвинтиться під час використання. 

5. Накладіть джгут (максимум на 1 хвилину). Підготуйте місце венепункції, 

продезінфікувавши  відповідним антисептиком.  

6. Зніміть захисний ковпачок з голки. Здійсніть венепункцію, 

упродовж якої рука знаходиться нижче кришечки пробірки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пробірка вакуумна для забору крові, пуста, стерильна,  
з червоною кришкою   
Пробірки без наповнювача призначені для забору зразків біологічних рідин (кров, сеча, 

спинномозкова рідина, ексудат тощо), застосовують для  дослідження біологічних рідин 

у клінічній хімії, серології, імунології. З метою перемішування вмісту пробірки і 

отримання оптимального виходу сироватки слід не менше п'яти разів покачати її 

безпосередньо після взяття зразка і далі, для утворення гарного згустку, витримати при 

кімнатній температурі протягом 30 хв. Час згортання – 60 хв. Умови центрифугування: 

1300-1500 g протягом 10 хвилин.  

 

Пробірка вакуумна для забору крові  з активатором згортання, 
стерильна, з червоною кришкою. 

  Пробірки з активатором згортання  використовуються  для отримання сироватки крові 

для проведення  досліджень в клінічній хімії, імунології, серології, мікробіології, 

токсикології. Пробірки для виділення сироватки покриті сухим активатором утворення 

згустку для прискорення згортання крові. В якості активатора утворення згустку 

використовується діоксид кремнію (кремнезем).Отримання сироватки крові є результатом 

двоступеневого біохімічного процесу: згортання (коагуляції) крові і ретракції 

(ущільнення) згустку. Сироватка – це речовина, звільнена від фібриногену, але вона 

містить фрагменти тромбоцитів і продукти обміну речовин. Після взяття проби крові у 

вакуумну пробірку, її слід обережно перемішати шляхом перевертання 5-6 разів. Умови 

центрифугування: 1500-1800 g протягом 10 хвилин.     

 

Пробірка вакуумна для забору крові  EDTA K2/K3 стерильна з 
бузковою кришкою.    
Пробірки з EDTA K2/K3 призначені для отримання цільної крові для гематологічних 

досліджень. Антикоагулянт: калієва сіль ЕДТА (етилендіамінтетраацетат).  

Пробірки з ЕДТА використовуються для імуногематологічних досліджень (тобто 

групування еритроцитів), визначення резус-приналежності та серологічного тестування, 

дослідження маркерів вірусів у скринінгових лабораторіях. Відразу після взяття крові в 

вакуумну пробірку з ЕДТА її необхідно ретельно та обережно перемішати, перевертаючи 

8-10 разів. Недостатнє перемішування також може привести до агрегації тромбоцитів, 

утворення мікрозгустків або коагуляції. 

 
Пробірка вакуумна для забору крові стерильна з цитратом натрію                  
3,2 %, 3,8 %,  з голубою кришкою.  
Пробірки з цитратом натрію призначені для збору венозної крові з метою проведення 

досліджень коагуляційних властивостей крові. 
Антикоагулянт: в вакуумних пробірках для дослідження системи гемостазу 

використовується рідкий цитрат натрію в концентраціях: – 3,20% (32,0 г/л);  

3,80% (38,0 г/л). Вибір концентрації залежить від політики лабораторії.  

Область застосування: дослідження системи гемостазу 

Важливо дотримуватися правильного співвідношення крові та антикоагулянту в пробі з 

цитратом. Недостатня кількість цитрату в пробі веде до утворення мікрозгустків та/або 

коагуляції проби, а надлишок цитрату – до спотворення результатів аналізу за рахунок 

зв’язування кальцію із реагентів. Відразу після взяття зразка пробірку з цитратом 

необхідно обережно перемішати не менше 5 разів для запобігання утворенню 

мікрозгустків. Зразки тестів слід центрифугувати та аналізувати не пізніше ніж через 4 

години після забору крові. Умови центрифугування: 2000-2500 g протягом 10-15 хвилин. 



 

Пробірка вакуумна для забору крові  гель + активатор, стерильна з 
жовтою кришкою. 
Пробірка вакуумна для забору крові  гель + активатор  призначена для проведення 

біохімічного аналізу, дослідження гормонів, інфекційних захворювань в клінічній хімії, 

імунології, серології, для електрофорезу білків. Активатор згортання: діоксид кремнію та 

інертний олефіновий гель, який знаходиться на дні пробірки. Гель забезпечує розділення 

сироватки і згустку стабільним до 48 годин.  Пробірки з гелем слід центрифугувати не 

пізніше 2-х годин після забору крові. Стійкий бар’єр утворюється через 5 хвилин після 

закінчення центрифугування проби. Час згортання: від 10 до 30 хвилин. Умови 

центрифугування: 1800-2000 g протягом 10 хвилин.   

 

 
 ОПИС СИМВОЛІВ 

 
Серія партії 

 

 Дата виробництва 

 Термін придатності 

 Одноразового використання 
 

 Стерилізація випромінюванням 

 Дивись інструкцію з використання 

 Медичні пристрої для діагностики in vitro 

 Температурний діапазон 
 

 
Знак відповідності технічному регламенту 
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