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Instruktioner för provrörsvagga (Triomix) 
Alla vakuumrör för blodprov innehåller en tillsats (antikoagulant eller 

koagulationsbefrämjande ämne). Därför måste rören blandas omedelbart efter 

provtagning. Använd en provrörsvagga för att slippa manuellt vända rören 

omsorgsfullt och långsamt minst 10 gånger så att prov och tillsats blandas. Efter 

blandning bör rören förvaras i upprätt ställning. 

Artikelnummer på Mediq: 54053 

Artikelnummer hos leverantören Triolab AB: 600. 

Batteribyte görs av MSI. 

Gör så här 

1. Starta vaggan genom att trycka två gånger på knappen ”x10 Cont”, 

lysdioden ska vara släckt. Triomix vaggar kontinuerligt.  

2. Ta proverna, lägg dem direkt på vaggan varefter de tas.  

3. Vaggan stannas genom att trycka en gång på knappen ”x10 Cont” så att 

lysdioden blinkar. Vaggan går då ytterligare tio gånger och stannar sedan. 

Först då tas provrören från vaggan. 

På höger sida finns två ”touch-knappar”. Den övre ”Short Medium Long”  

och den nedre ”x 10 Cont”. Den nedre knappen styr om vaggan ska gå eller ej. 

Knappen ”Short Medium Long” styr hastigheten. Tryck på knappen, lysdiodens 

blinkningshastighet visar vilken hastighet du valt. SR-rör kräver att vaggan går i 

långsammaste läget. Luftbubblan i röret ska hinna stiga upp till rörets ända och 
vända vid vaggningen.  

Rengöring 

I vardera änden på bygelns skänklar finns ett hål. Det ena cirkelrunt, det andra 

fyrkantigt. Vidga bygeln försiktigt, börja vid det fyrkantiga hålet. Montera bort 

bygel med rörhållare från sin axel. 

Rörhållaren kan sedan avlägsnas från bygeln genom att  

öppna spärren till vänster. Rörhållaren tål maskindisk. 

Hela vaggan kan desinfekteras med ytdesinfektionsmedel. 

Montering 

Rörhållare  

Tryck fast rörhållaren på bygeln så att den sitter fast ordentligt. 

Bygel 

I vardera änden på bygelns skänklar finns ett hål. Det ena 

cirkelrunt, det andra fyrkantigt. På vardera sidan av vaggan finns 

en axel som passar i bygelns hål. 

Montera först bygelns runda hål på tillhörande axel, vidga sedan 

försiktigt bygeln och sätt bygelns fyrkantiga hål över axeln på 

andra sidan. 


