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Ennen verensiirtoa otettavat verinäytteet ovat
2951 E-ABORh
Veriryhmämääritys
4577 P-VRAb-O Veriryhmävasta-aineiden seulonta
2935 B-XKoe
Sopivuuskoe
Verinäytteet veriryhmämääritystä ja sopivuuskoetta varten otetaan eri näytteenottokerroilla ja
näytteenottajina ovat eri henkilöt.
Ainoita poikkeuksia ovat potilaat, jotka tarvitsevat verensiirron välittömästi (hätätilanne) sekä
lapsipotilaat.
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Tarkistetaan, onko potilaan veriryhmä tietojärjestelmässä

Veriryhmä ei ole tietojärjestelmässä

Veriryhmä on tietojärjestelmässä

1. näytteenottokerta:
Tilataan
• E-ABORh (2951) veriryhmä.
• P-VRAb-O (4577) veriryhmävasta-aineiden
seulonta

1. näytteenottokerta:
Tilataan
• P-VRAb-O (4577) veriryhmävastaaineiden seulonta
• B-XKoe (2935) sopivuuskoe

Nämä ovat lähes kaikissa tutkimuspaketeissa.

Lähes kaikissa tutkimuspaketeissa on
E-ABORh ja P-VRAb-O.

Veriryhmä on voimassa koko eliniän.
Veriryhmävasta-aineiden seulonta on
voimassa 5 vrk.

2. näytteenottokerta:
Tilataan
• B-XKoe (2935) sopivuuskoe
Sopivuuskoe on voimassa 5 vrk.

Jos veriryhmä (E-ABORh) on jo tietojärjestelmässä, tietojärjestelmä ei anna tilata
sitä, jolloin veriryhmänäytettä ei tarvitse ottaa.

Muista lisätä B-XKoe otettavaksi
1. näytteenottokerralla.
Veriryhmävasta-aineiden seulonta ja
sopivuuskoe ovat voimassa 5 vrk.

Lähteet: Verensiirto-opas 2018, Duodecim
(löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta www.terveysportti.fi)
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Potilas kertoo itse nimensä ja henkilötunnuksensa näytteenottajalle. Näytteenottaja kirjoittaa
nimikirjaimensa verinäyteputkien näytetarroihin. Otettaessa näytteitä verensiirtotutkimuksiin
tunnistusta ei saa tehdä pelkästään rannekkeen eikä KELA-kortin perusteella.
Mikäli potilas ei pysty itse kertomaan nimeään ja henkilötunnustaan, hoitohenkilökunta tai
omainen/saattaja varmistaa potilaan henkilöllisyyden. Jos tunnistaja on hoitohenkilökuntaa,
sekä näytteenottaja että hoitohenkilö kirjoittavat nimikirjaimensa näyteputkien näytetarroihin.
Jos tunnistaja on omainen tai saattaja, näytteenottaja kirjoittaa omien nimikirjainten lisäksi
näytetarraan ”omainen” tai ”saattaja”.
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Jos näyteputkista ei löydy tunnistusmerkintöjä, näytteistä ei tehdä verensiirtotutkimuksia.

NordLabin tarkempi ohje ”Näytteenotto verensiirtotutkimuksia varten” löytyy osoitteesta
www.nordlab.fi
Etusivu > Terveydenhuollon ammattilaisille > Verensiirto
 Näytteenotto verensiirtotutkimuksia varten

Lähteet: Verensiirto-opas 2018, Duodecim
(löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta www.terveysportti.fi)

Muutokset tässä versiossa: Ohje on uusi.

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä

www.nordlab.fi

