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Näytteenoton ajoitus

Veriryhmämääritys ja veriryhmävasta-aineiden seulonta tulee tehdä hyvissä ajoin ennen
suunniteltua verensiirtoa. Näytteet näitä tutkimuksia varten tulee ottaa 3-5 vrk ennen suunniteltua
toimenpidettä tai verensiirtoa. Tällöin vasta-aineiden seulonnassa mahdollisesti löytyvät vastaaineet ehditään tunnistaa ja hankkia sopivat verivalmisteet. Vasta-aineiden tunnistus vie aikaa 1-3
arkipäivää.
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Potilaan tunnistaminen näytteenoton yhteydessä

Näytteet veriryhmämääritystä ja sopivuuskoetta varten otetaan eri aikoina ja näytteenottajina ovat
eri henkilöt. Käytäntö on kansallinen suositus (Verensiirto-opas 2018, Duodecim) ja sen
tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen. Sopivuuskoenäytteestä tehdään veriryhmän
tarkistus, jonka tulosta verrataan veriryhmämäärityksen tulokseen. Tällä käytännöllä pyritään
siihen, että mahdollinen virhe potilaan tunnistamisessa, näytteiden käsittelyssä tai tietojen
kirjaamisessa tulisi ilmi ennen verensiirtoa.
Potilaan tunnistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Potilaan henkilöllisyys varmistetaan
pyytämällä häntä sanomaan sekä nimensä että henkilötunnuksensa ja vertaamalla niitä
pyyntötarrojen tietoihin. Mikäli potilas ei pysty kertomaan henkilötietojaan, käytetään
tunnistuksessa apuna hoitohenkilökuntaa ja/tai omaista/saattajaa.
Otettaessa näytteitä verensiirtotutkimuksiin laboratorion näytteenottaja ei saa tehdä tunnistusta
pelkästään tunnisterannekkeen ja/tai henkilö/Kela-kortin (tai vastaavan) perusteella, mutta
näytteenottaja voi täydentää tunnistusta tarkistamalla osan tiedoista (esim. henkilötunnuksen
loppuosan) tunnisterannekkeesta ja/tai henkilö/Kela-kortista (tai vastaavasta).
Näytteenottajan tulee kuitata tunnistus merkitsemällä nimikirjaimensa ottamiensa verensiirtohoitoon liittyvien näytteiden näytetarroihin. Laboratorion näytteenottaja kuittaa lisäksi näytteet
otetuiksi laboratorion atk-järjestelmään. Mikäli hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö tunnistaa
potilaan, varmistaa hän tällöin näytteenottajan nimikirjainten lisäksi nimellään/nimikirjaimillaan
näytetarraan, että potilaan henkilöllisyys tai tilapäinen tunnus on todettu yhtäpitäväksi näytetarran
tietojen kanssa.
Tunnistaneen hoitohenkilön koko nimi kirjoitetaan potilaan henkilötarraan, jotka kerätään erilliseen
kansioon/vihkoon, jossa niitä säilytetään yksi kuukausi, tai tunnistajan tiedot kirjataan laboratorion
tietojärjestelmään (Effica-järjestelmä).
Mikäli tunnistaja on omainen/saattaja, kirjoittaa näytteenottaja omien nimikirjaintensa lisäksi
näytetarraan esim. ÄITI/ISÄ/OMAINEN/SAATTAJA.
Jos näyteputkista ei löydy tunnistusmerkintöjä, näytteistä ei tehdä veriryhmäserologisia
määrityksiä.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
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2.1 Hätätilanteet ja lapset
Hätätilanteissa ja pienten lasten kohdalla voidaan sallia, että veriryhmä- ja sopivuusnäytteet
otetaan samalla kerralla yhden näytteenottajan toimesta.
Tällöin kahden eri terveydenhuollon ammattilaisen (esim. näytteenottaja ja hoito-osaston henkilö)
tulee erikseen tunnistaa potilas ja varmistaa nimellään/nimikirjaimillaan kumpaankin näytetarraan,
että potilaan henkilöllisyys tai tilapäinen tunnus on todettu yhtäpitäväksi näytetarran tietojen
kanssa.
Lapsen kohdalla tunnistajana voi olla myös hänen omaisensa, jolloin näytteenottaja kirjoittaa
näytetarraan omien nimikirjaimiensa lisäksi esim. ÄITI/ISÄ/OMAINEN/SAATTAJA.
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Näyteputket, näytemäärä ja näytetyyppi

Otettavat näytteet ovat
2951 E -ABORh
Veriryhmä ja Rh, punasoluista
4577 P -VRAb-O Veriryhmävasta-aineet, seulonta, plasmasta
2935 B -XKoe
Veren sopivuuskoe, verestä

Major Version 5 effective on 2.12.2019

Näytteeksi otetaan laskimoverta EDTA-putkeen.
Jokaiselle näytteelle otetaan ensisijaisesti oma putki.
Huom. E-ABORh ja B-XKoe näytteitä ei koskaan saa ottaa samaan putkeen.
Näytteet pienistä lapsista: Vastasyntyneeltä tai keskoselta 500 µl EDTA-mikroputkeen (näyte
voidaan ottaa myös ihopistonäytteenä), muilta 1-2 ml EDTA-putkeen.
Näytteet otetaan 3-5 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä tai verensiirtoa.
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Kirjallisuutta

Verensiirto-opas 2018, Duodecim.
Verensiirto-opas löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta https://www.terveysportti.fi
Veripalvelun ohjeita löytyy osoitteesta
https://www.veripalvelu.fi/terveydenhuollon-ammattilaiset
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Muutokset tässä versiossa

Kohtaan 3 on lisätty otettavien näytteiden koko nimet (Veriryhmä ja Rh, punasoluista jne.).
Kohtaan 4 on korjattu kirjallisuuden tiedot.
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