
Orthokine®vet (60 mL)-Autologicznie Kondycjonowana Surowica
Sugerowana Procedura 

Orthokine®vet (60 mL) jest urządzeniem medycznym 
używanym do pobierania, przechowywania i 
rozdzielenia krwi pacjenta. Orthokine®vet (60 mL) 
umożliwia weterynarzowi przetworzyć Autologicznie 
Kondycjonowaną Surowicę (ACS). ACS jest używane m.in. 
przy następujących wskazaniach:

• Chroniczne choroby stawów

• Pooperacyjne leczenie stawów

• Ostre zapalenie stawów

• Zmiany w ścięgnach

• Bóle grzbietu (np. Radikulopatia)

• Profilaktyczne iniekcje przed sezonem lub okresem wzmożonej aktywności

1.  Pobranie krwi
2.  Inkubacja
3.  Wirowanie
4.  Ekstrakcja surowicy

Spis treści
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1.  Pobranie krwi

• Pobierz krew zachowując zasady aseptyki (Rys. 1).

• Ostrożnie (hemoliza!) pobierz krew przy pomocy strzykawki Orthokine®vet (60 mL). Pociągnij tłok prosto do 
góry, aby zapobiec  jego przedwczesnemu odłamaniu. Wyciągnij tłok do samego końca strzykawki (Rys. 2).

• Zamknij wypełnioną krwią strzykawkę za pomocą nakrętki i upewnij się, że jest ona szczelnie dopasowana!

• Ostrożnie, kilkukrotnie odwróć strzykawkę wypełnioną krwią.

• Natychmiast opisz strzykawki: imieniem pacjenta, datą i godziną pobrania krwi.

• Umieść strzykawki na stojaku, nakrętką do dołu. Nie odłamuj tłoka (Rys. 2).

Materiał:

• Zwykły sprzęt do pobierania krwi

• Zestaw strzykawki Orthokine®vet (60 mL) (strzy-
kawka, kaniula typu „motylek”, zielona nakrętka)

• Stojak na strzykawki Orthokine®vet (60 mL)

• Dziennik laboratoryjny w celach  
dokumentacyjnychRys. 1: Pobranie krwi

2.  Inkubacja

Rys. 2: Stojak z pełnymi strzykawkami Orthokine®vet (60 mL) 
w inkubatorze

• Pełne strzykawki przechowuj w inkubatorze w temperaturze 37° C (98.6° F) (Rys. 2). Maksymalny czas 
pomiędzy pobraniem krwi a wirowaniem wynosi 24 h.

• Odnotuj początek inkubacji w dzienniku laboratoryjnym (imię pacjenta, data i godzina pobrania krwi, ilość 
pobranych strzykawek, Lp.).
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Rys. 3: Wypełniona krwią strzykawka Orthokine®vet (60 mL) 

• Uwaga: Upewnij się, że strzykawka jest szczelnie zamknięta zieloną nakrętką (Rys. 3).

• Ostrożnie, dwu- lub trzykrotnie, obróć strzykawkę po inkubacji.

• Odłam tłok (Rys. 4).

• Załaduj wirówkę symetrycznie strzykawkami Orthokine®vet (60 mL), które przeszły inkubację (Rys. 5).

• Wiruj strzykawki Orthokine®vet (60 mL) z przybliżoną względną siłą odśrodkową RCF: 2100 g przez 10 minut 
(RPM zależne od rodzaju wirówek).

• W razie konieczności, użyj próbek balansujących (wypełnionych wodą).

Rys. 4: Odłamywanie tłoka

3.  Wirowanie

Uwaga: Wirowanie zaplanuj zgodnie z kolejnością pobierania próbek. W danym momencie przetwarzaj próbki 
tylko jednego pacjenta.

Rys. 5: Symetryczne ładowanie wirówki

Uwaga: Mała ilość rozlanej krwi nie stanowi zagrożenia dla ACS. Jednakże, należy bezzwłocznie oczyścić rotor.
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Uwaga: Stosuj ustalone procedury aseptyczne!

• Ostrożnie wyjmij strzykawki Orthokine®vet (60 mL) z wirówki i umieść je na stojaku.

• Dokładnie zdezynfekuj strzykawkę Orthokine®vet (60 mL) i stojak.

• Zdejmij osłonkę odłamując dwa ukośne przedłużone zaciski i obracając ją o 90° (Rys. 6 a+b).

Materiał:

• Strzykawki 5 mL

• Strzykawki 20 mL lub 30 mL

• Pojemniki do przechowywania strzykawek 5 mL wypełnionych ACS

• Sterylne nakrętki do strzykawek

• Kaniula, 1.5 x 100 mm

• Standardowy środek dezynfekujący (postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania)

• Etykiety

• Sterylne rękawiczki

• Sterylne filtry (0.22 μm)

• Łącznik typu Luer Luer

4   Ekstrakcja surowicy

Rys. 6 a: Odłamywanie zacisków

• Umieść trójkątny otwór powyżej najwyższego poziomu surowicy poprzez łagodne obracanie nakrętki.

• Podłącz 100 mm kaniulę z 20 mL strzykawką.

Rys. 6 b: Obracanie osłonki



Rys. 9: Opisane strzykawki wypełnione ACS

• Udokumentuj przygotowanie ACS w dzienniku laboratoryjnym.

• W razie konieczności, zmień sterylne rękawiczki przy przetworzeniu kolejnych próbek.

• Pozbądź się skrzepów krwi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Podczas korzystania z ACS używaj sterylnego filtra (0.22 µm) .
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Rys. 7 a: Przekłuwanie czarnej zatyczki przez trójkątny otwór

• Przekłuj czarną zatyczkę podłączoną kaniulą. Podczas przekłuwania, przytrzymaj czubek zatyczki za pomocą 
palca wskazującego i kciuka (Rys. 7a).

• Powoli aspiruj ACS do strzykawki 20 mL (Rys. 7b).

• Nie aspiruj krwinek czerwonych!

• Przepuść uzyskaną surowicę ACS do strzykawek 5 mL używając sterylnego filtra (0.22 µm) i łącznika typu 
Luer Luer (Rys. 8).

• Zamknij strzykawki wypełnione ACS przy pomocy sterylnych nakrętek.

• Opisz wypełnione strzykawki informacjami o pacjencie. Strzykawki każdego pacjenta przechowuj w  
oddzielnych pudełkach w temperaturze -18° C (-0.4° F) lub zimniejszej, aż do momentu użycia. Okres  
przechowywania: 7 miesięcy po przetworzeniu.

Rys. 8: Przenoszenie ACS do strzykawki do jednorazowego 
podania

Producent:
ORTHOGEN Veterinary GmbH
Graf-Adolf-Straße 41
D-40210 Düsseldorf
T +49 (0)211 38 700 50
F +49 (0)211 38 700 51
info@irap.de
www.irap.de

Rys. 7 b: Ostrożna aspiracja ACS


