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Klage over Kick Back 

’Kick Back’ problemet bliver ikke løst. Kick back skyldes, at bagkanylen bliver påført silikone for, at glasse-

ne lettere kan skubbes på under prøvetagning. Er der for meget silikone på bagkanylen, skydes glassene 

af. Greiner ønsker ikke at regulere på mængden af silikone på bagkanylen. 

Det blev demonstreret, hvorledes prøvetager med en hånd kan holde på kanylen og understøtte glasset 

samtidigt, således at glasset ikke kan skydes ud af kanyleholderen. Dermed frigives den anden hånd, så 

stasen kan løsnes, medens 1. glas fyldes. 

 

 
 

Kanyleholder Engangs/Flergangs 

Kanyleholderen med skruegevind – er kun en engangskanyleholder. Det anbefales, at kanyleholderen kas-

seres straks efter brug. 

Utensilielisten tilføjes en flergangskanyleholder – Speedy Quick-Release Holder. Kanylen skrues på Spee-

dy Quick-Release Holder, men klikkes af. Det er vigtigt, at kanylen skrues korrekt i for at hindre overskru-

ning og dermed risikere, at kanyle og kanyleholder skiller ad under prøvetagningen. Vejledning vedhæftes. 
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Information fra Kanylemøde den 10. juni 2022 
 

Lillefingeren presser glasset op mod 
kanyleholderen, så glasset ikke skydes af. 

Speedy Quick-Release Holder 
Flergangs. 

Kanyleholder med skruegevind 
Engangs. 
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Kanyle og kanyleholder skiller ad under prøvetagning 

Dette skyldes, at prøvetager skruer/drejer på kanylebeskytteren, når prøvetager fjerner kanylebeskytteren 

fra kanylen inden prøvetagning. Derved løsnes kanylen fra kanyleholderen. Kanylebeskytteren er IKKE li-

met på, og den falder næsten af selv. Den SKAL trækkes lige af og IKKE skrues/drejes af. 

Nålene er ikke skarpe/bøjes 

Dette skyldes igen måden, kanylebeskytteren fjernes fra kanylen inden prøvetagning. Kanylebeskytteren 

skal tages lige af uden at berøre kanylen. Berører kanylebeskytteren kanylen, sløver/bøjer den kanylen, og 

der er også risiko for, at der dannes modhager på kanylen. 

Hettich er i dialog med Greiner angående videomateriale, der understøtter deres vejledning i, hvorledes 

kanylerne håndteres korrekt, så ovenstående problemer undgås. 

Alle kanyler og kanyleholder er konvertible med produkter fra andre leverandører. Dette er blot en ekstra 

info, da der er leveringsproblemer af kanyler/kanyleholdere fra Hettich.  
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