
Інструкція взяття крові вакуумною системою з вени: 
 

1.   Підготуйте пробірки для взяття крові. 
Накладіть джгут пацієнтові. Візьміть голку і 
зніміть ковпачок з боку, закритого гумовою 
мембраною. 

  

 

2. Вставте голку в утримувач і загвинчуйте 
до упору. 

 

 

3. Попросіть пацієнта стиснути кулак. 
Продезінфікуйте місце венепункції. Зніміть 
захисний ковпачок з голки. 

 

 

4. Введіть в вену голку з утримувачем під 
кутом 15° зрізом вгору. 
 

 

5. Фіксуючи однією рукою утримувач, 
іншою рукою вставте пробірку гумовою 
кришкою в утримувач до упору. 
 

 

6. Якщо пункція вени була проведена 
правильно, кров відразу ж почне надходити в 
пробірку. 
 

 



7. Зніміть (послабте) джгут відразу ж після 
початку надходження крові в пробірку. 
Попросіть пацієнта розтиснути кулак. 
 

 

 

8. Після заповнення пробірки до необхідного 
об'єму (припинення току крові в пробірку) 
витягніть пробірку з утримувача. 
 

 

9. Акуратно перемішайте вміст заповненої 
пробірки, перевертаючи її 5-8 разів для 
повного змішування крові і реагенту. 
 

 

10. Якщо необхідно зробити забір крові в 
іншу пробірку, то повторіть пункти 5 - 9. 
 

 

 
11. Після взяття проб не виймайте голку з утримувача і 
надіньте на неї захисний ковпачок.  
Помістіть використану голку з утримувачем в контейнер 
для використання гострих предметів. 
 
Венозну кров повинен брати тільки кваліфікований і 
навчений персонал.  
 
Для взяття крові у пацієнтів з тонкими й тендітними 
венами, а також для взяття крові у дітей рекомендується 
використовувати голки-метелики. 

 

Технологія використання катетер-метелика  
 

 

 

 

 



Асортимент вакуумних пробірок та кількість похитувань  

 
 

 
Кольоровий код / 
каталожний код 

Пробірки Дослідження 
Кількість 

похитувань 

 

 
Червоний (NE) 

 
Без наповнювача 

Біохімія. 
Імунологія. 

0 

 

 
 

Червоний (АЕ) 
 

Активатор згустку (Діоксид 
кремнію) 

Біохімія. 
 

5-8 

 

 
 

Жовтий (AG) 
 

Активатор згустку (діоксид 
кремнію) + гель (олефіновий) 

Біохімія. 
 

5-8 

 

 
Пурпурний (EE, EG) 

К2 ЕДТА 
К3 ЕДТА 

Для гематологічних 
досліджень. 

Рідкий: 3-5 
Напилення: 5-8 

 

 
 

Голубий (KE,SE) 
 
 

Цитрат натрію  
0,129 ммоль/л (3,8%), 
0,106 ммоль/л (3,2%) 
Співвідношення 1:9 

 

Коагуляція крові. 3-5 

 

 
 

Зелений (LE, НE) 
 

Літій гепарин або 
Натрій гепарин 

 

Біохімія. 
Дослідження 

мікроелементів. 
 

5-8 

 

 
Зелений (LG, НG) 

 

Літій гепарин + гель або 
Натрій гепарин + гель 

 

Дослідження 
плазми. 

5-8 

 

 
Сірий (FE) 

 
 
 

Сірий (FE) 
 

Фторид натрію/ЕДТА  
Фторид натрію/К оксалат 

Дослідження 
глюкози. 

5-8 

 

 
Чорний (RE) 

 
 

Чорний (RE) 

Цитрат натрію  
0,129 ммоль/л (3,8%) 
Співвідношення 1:4  

 

Вимірювання 
швидкості осідання 

еритроцитів. 
3-5 

 

 

Рекомендована послідовність пробірок для взяття зразків крові 

 

 

 
 
 

Дотримання техніки взяття крові з вени вакуумною системою дозволяє зробити 
процедуру безпечною як для пацієнта, так і для медичного персоналу. 
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