BỘ DỤNG CỤ LẤY MÁU GÓT CHÂN BẰNG KIM TỰ ĐỘNG
1. Giới thiệu bộ dụng cụ lấy máu gót chân

Bộ dụng cụ lấy máu gót chân được đóng thành từng gói, mỗi gói có đầy đủ các
dụng cụ sau đây:
1. Phiếu gửi mẫu và phong bì gửi mẫu
- Số lượng: 01 phong bì, 01 phiếu gửi mẫu
- Phong bì đã được in sẵn địa chỉ Trung tâm Sàng lọc –
Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh – Đại học Y Dược Huế
- Phiếu gửi mẫu và hướng dẫn điền thông tin trên phiếu gửi
mẫu như đã giới thiệu ở phần Phụ lục 1
2. Găng tay lấy mẫu
- Quy cách: găng tay không bột
- Số lượng: 01 đôi (2 chiếc)

3. Gạc
- Quy cách: Gạc vô trùng
- Số lượng: 02 cái

4. Bông
- Quy cách: sát khuẩn bằng Isopropyl Alcohol 70%
- Số lượng: 02 cái

5. Kim chích máu
- Quy cách: sử dụng 01 lần
- Hãng sản xuất: HERENZ của Đức
- Số lượng: 01 cái
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2. Hướng dẫn sử dụng kim chích máu
2.1.Cấu tạo kim chích máu
Chốt đậy đầu kim
Nút bấm

Lẫy khóa
Vị trí gắn lò xo

Lò xo

Vị trí gài lẫy khóa

Đầu kim

2.2. Cách sử dụng kim chích máu
Bước 1:
- Mang găng tay, chuẩn bị sẵn sàng mẫu giấy thấm (đã điền đầy
đủ thông tin) và các dụng cụ khác dùng cho lấy máu gót chân.
- Lấy kim chích máu ra khỏi bộ dụng cụ, cầm kim bằng ngón
cái và ngón giữa, ngón trỏ đặt tại chốt đậy đầu kim, hướng
mặt lẫy khóa lên trên.
Bước 2:
- Dùng ngón trỏ nhấn chốt đậy đầu kim xuống cho đến khi nghe
tiếng “tách”.
- Mắt quan sát khe lẫy khóa, thấy lẫy khóa đã gài vào đúng vị
trí.
Bước 3:
- Dùng ngón cái và ngón trỏ giữ kim chích (Lưu ý: chỉ cầm 2
mặt bên thân kim, không chạm vào nút bấm và lẫy khóa).
- Tay còn lại cầm chốt đậy đầu kim, nhẹ nhàng rút chốt ra khỏi
đầu kim. Tránh rút quá mạnh làm bung lẫy khóa.
Bước 4
- Cầm kim chích máu bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa:
ngón trỏ đặt dọc theo thân kim, ngón cái đặt nhẹ lên nút
bấm, ngón giữa làm điểm tựa.
Bước 5:
- Một tay giữ chân trẻ, hướng vị trí chích máu ra ngoài.
- Tay kia cầm kim chích máu áp sát khe hở đầu kim lên vị trí
chích máu
- Nhấn nút bấm từ từ cho đến khi nghe tiếng “tách” thì rút kim
ra và chuẩn bị thấm máu.
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