




















































1 materiale consumabile 

containerele de plastic pentru 
recoltarea și procesarea 
sîngelui donat de diferite 
configurări și volume; 
eprubete-tub, specifice 

recoltării de 
sînge în sistem vacum; tampoane 
sterile uscate;  tampoane sterile 
îmbibate cu soluție biodistructivă
(alcool 70º,  produse cu conținut de 
iod);  mănuși medicale; garoul sau 

aparat cu manjetă pentru crearea presiunii în venă.  

8 Îmbrăcați pe mîini 

manuși nesterile bine selec-

tate după mărimea mîiinii  

6  aplicarea garoului 
aplicați un garou sau 
bandă umflată cu stabili-
rea tensiunii arteriale la 
40-60 mm Hg  

3  identificarea dona-
torului 
se va cere donatorului să 

precizeze numele com- 7  adresațivă donatorului 
de a forma o extindere a palmei 

cu formarea  
pumn pentru a face 
mai proeminentă vena  

2 igiena mîinilor  

utilizatați soluții dezinfectante, 
săpun, uscați mîinile cu șervețele 
de unică folosință  

9 Dezinfectați locul venepuncției 

 în cazul în care pielea 
din locul selectat pen-
tru venepuncţie este 
vizibil murdară ur-
mează să spălaţi zona 
cu apă şi săpun, şi 
apoi să ştergeți cu 
prosoape de unică 
folosinţă pînă la usca-
re;  

dezinfecția este un pas important și se realizează 
în două etape, care durează  aproximativ două mi-
nute; la prima etapă folosind soluție biodistructivă 
cu conținut de iod, acoperindu-se întreaga zonă de 
piele, circa 10x10 cm, cu aplicarea direcției de de-
zinfectare din centru spre periferia zonei, aceasta 
fiind în contact cu dezinfectantul pentru cel puțin 
30 de secunde; apoi se permite ca zona să se usuce 
complet (aproximativ 30 secunde), în total 1 mi-
nut; 

recurge-ți la etapa a doua prin folosirea aceluiași 
produs biodistructiv cu conținut de iod, acoperind 
întreaga zonă, circa 10x10 cm, cu aplicarea direc-
ției de dezinfectare din centru spre periferia zonei, 
şi deasemenea se asigură ca zona de piele să fie în 
contact cu dezinfectant pentru cel puțin 30 de se-
cunde cu ulterioara uscare completă a acestei 
(aproximativ 30 de secunde). 

Nu atinge-ți locul venepuncţiei odata ce pielea a 
fost dezinfectată. Dacă este necesar de a palpa 
repetat zona venepuncţiei, procedura de prelu-
crare se va repeta.  

4 etichetarea containerului și 
eprubetelor-pilot 
asigurațivă că containerul este 
selectat corect 
etichetele de pe containerul de colectare a sân-
gelui şi toate containerele sate-
lit, eprubetele și înregistrările 
corespund corect numelui do-
natorului şi numărului de iden-
tificare acestei donări  

5  selectarea locului 
venepuncției 
 se va selecta o venă mare, 
centrală de preferinţă în 
fosa antecubitală, într-o 
zonă fără leziuni ale pielii 
sau cicatrici 

 vena trebuie să fie 
vizibilă fără aplicarea 
garoului  

Anexa la instrucțiunea cu privire la  
recoltarea sîngelui în sistemul containerelor de plastic 



  11  Monitorizarea donatorului 

Atenție la donator şi locul puncției pe parcursul pro-
cesului de donare 
la simptome cum ar fi 
transpiraţia, plângeri de 
senzaţie de leşin, care 
poate preceda lipotimia; 
 dezvoltarea hematomului 
la locul venepuncției; 
 schimbarea fluxului de sânge, 
care poate indica că acul s-a mu-
tat în venă, şi trebuie să fi re-
poziţionat  

  10 efectuarea venepuncţiei 

pentru venepuncție 
folosiți ac cu grosimea 
de 16G - standard 
pentru sistemele de 
colectarea sîngelui 
solicitați donatorului 
de a forma o extindere a 
palmei cu formarea unui 
pumn fiecare 10-12 

secunde în 
timpul 
colectării 
sîngelui 
la stabilirea fluxului de singe scoateți 
garoul  

  13  După recoltarea deplina a sîngelui 

 retrageți acului aplicînd o 
presiunea uşoară la locul 
venepuncției cu un tampon 
din tifon sau din material 
absorbant uscat și steril; 
colectați probele de sîn-
ge pentru testarea de la-
borator  

Memoriu 
pentru personalul 

medical la efectuarea 
venepuncției în donarea 
sîngelui/componentelor 

sanguine 

  12  Amestecați sângele colectat cu anti-

coagulantul 

fie manual prin presare uşoară a containerului 
de plastic la fiecare 35-40 de secunde în timpul 
donării, 
fie mecanică continuă  

14  Monitorizarea donatorului post donare 

solicitați donatorului să rămînă în fotoliu și 
pentru cîteva minute să se relaxeze 
verificați locul venepuncției, în caz de sîngerare 
se aplică presiune locală și pansament compresiv 
la ieșirea donatorului din sala de donare asig-
urțivă că nu are semen de reacții post donare 
oferiții și recomandații să folosească băuturi 
răcoritoare  

15   Asigurați-vă că unitatea de sânge și 

probele de laborator sunt stocate și livrate 

conform  










































