
Blóðbankabeiðni
rannsóknir og blóðhlutar

Læknir

Deild/heilbrigðisstofnun

Greiðandi ef annar

Viðtakandi ef annar  Karl     Kona

Læknanúmer

Persónuupplýsingar sjúklings:

Undirritaður tók meðfylgjandi sýni úr einstaklingnum sem skráður er á sýnaglasið og beiðnina.

Persónuvottun til að tryggja öryggi sjúklings:vot  Blóðbankinn gerir ekki umbeðna rannsókn ef persónuvottun vantar

Undirskrift kl.dags.

Undirbúningur fyrir inngjöf blóðhluta
Sjúkdómsgreining/aðgerð:

Pöntun á rauðkornaþykkni:

Fjöldi eininga ________  Dags. inngjafar: ____________
Blóðflögur og plasma skal ætíð panta rafrænt eða símleiðis.

Læknanúmer / undirskrift læknis sem er ábyrgur fyrir framlengingu BAS prófs. Sjá skilyrði fyrir framlengingu BAS prófs á baksíðu.

Meðganga/fæðing

Beiðni um sérstaka blóðhluta:  Geislaðir blóðhlutar           Annað: ______________________________________  

Óskast unnið:  Bráða (akút)        Strax (senda með næstu ferð)        Samdægurs        Næsta virkan dag

 Framlenging á BAS prófi  

Rannsóknir       

 Blóðflokkun, 4 ml EDTA sýni*        

 Blóðflokkun nýburar (0-4 mán.), 0,5 ml EDTA sýni

 Beint Coombspróf, 4 ml EDTA sýni*            

 Samræmingarpróf (BAS/BKS), 4 ml EDTA sýni*

 Kuldavirk mótefni, 4 ml EDTA sýni*

 Annað

* Alltaf skal senda eitt aukasýnaglas fyrir sjúklinga með blóðflokkamótefni.    

Vika meðgöngu:  ________________________________

Ath! Útfyllist af starfsfólki Blóðbankans: 

Móttekið dags. 

Kvittun starfsmanns 

kl. Strikamerki Strikamerki

BLÓÐBANKINN
Snorrabraut 60, 105 Reykjavík, símar: 543 5507, 543 5514 eða 824 5585, www.blodbankinn.is
Sjúkrahúsið á Akureyri v/Eyrarlandsveg, 600 Akureyri, símar: 463 0240 og 463 0100, www.blodbankinn.is
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Rannsóknir á meðgöngu

  Allar konur í 10. - 12. viku, 4 ml EDTA sýni*           

 Allar Rhesus D neikvæðar konur í 24. - 26. viku, 3x 4 ml EDTA sýni*

 Blóðflokkamótefni/títermæling skv. fyrirmælum, 
        2 x 4ml EDTA sýni

 Annað_____________________________________

 Naflastrengsflokkun

Barn fætt (dags./tími) ______________________________

* Alltaf skal senda eitt aukasýnaglas með ef konan er með 
blóðflokkamótefni. 



Tegund og magn blóðsýna til rannsókna í Blóðbankanum

Sýni skal geyma í kæli við 2 - 8 °C og þau verða að berast  Blóðbankanum innan þriggja sólarhringa frá því þau eru tekin.   

Beint Coombspróf (DAT)

Skimun fyrir kuldavirkum
blóðflokkamótefnum

Naflastrengsflokkun

Vefjaflokkun

Nýburaflokkun

ABO og RhD flokkun og skimun 
fyrir blóðflokkamótefnum

BAS/BKS

Blóðflokkamótefnagreining/títer

Aukaverkun eftir blóðgjöf

- Sendið alltaf 2 sýnaglös úr einstaklingum 
  með blóðflokkamótefni.

- Til að hægt sé að gera BAS/BKS þarf sjúklingur að hafa 
  verið blóðflokkaður í Blóðbankanum a.m.k. einu sinni.
- Sendið alltaf 2 sýnaglös úr einstaklingum með 
  blóðflokkamótefni.
- Ef blóðþegi er yngri en fjögurra mánaða þarf einnig 
  blóðsýni úr móður með sér beiðni.

- Sendið alltaf 2 sýnaglös úr einstaklingum 
  með blóðflokkamótefni.

- Fyllið út „Blóðbankabeiðni aukaverkanir og atvik” 
  og sendið með sýninu.

- Fyllið út „Blóðbankabeiðni, vefjaflokkun”

- Eitt sýnaglas ef konan er ekki með mótefni.
- Tvö sýnaglös ef konan er með mótefni.
- Tvö sýnaglös fyrir RHD DNA flokkun fósturs til viðbótar 
   við sýni til blóðflokkunar.

  og sendið með sýninu.

Barnshafandi konur 4-5 ml EDTA 1 glas

Rannsókn Til athugunarBlóðsýni

4 - 5 ml EDTA 1 glas

4 - 5 ml EDTA 1 glas

4 - 10 ml EDTA 1 glas

Sjá vefjaflokkunar-
beiðni

Nýburaglas („microtube") 
0,5 ml EDTA 1 glas

4 - 5 ml EDTA 1 glas

4 - 5 ml EDTA 1 glas

4 - 5 ml EDTA 2 glös

4 - 5 ml EDTA 1 glas

- Á aðeins við um börn fjögurra mánaða og yngri.

Merkingar sýna og beiðna - Persónuvottun
Markmið merkinga sýna-, beiðna- og persónuvottunar er að tryggja að Blóðbankanum berist rétt sýni til rannsóknar

1. Við sýnatöku skal staðfesta að um réttan sjúkling sé að ræða.

2. Sjúklingur gefur sjálfur upp fullt nafn og kennitölu, nema ástand hans hamli því og skal þá nota armmerki.

3. Sá er tekur sýnið skal merkja það án tafar.

4. Sýnaglasið skal vera merkt með dagsetningu, kennitölu og nafni sjúklings.

5. Ef límmiði losnar af sýnaglasi eftir sýnatöku skal farga því sýni og taka nýtt.

6. Nafn og kennitala á sýnaglasi og beiðni skulu vera nákvæmlega þau sömu.

7. Undirskrift þess starfsmanns sem tekur sýnið jafngildir ábyrgð á að sýnið sé úr réttum sjúklingi, sbr.
   „Undirritaður tók meðfylgjandi sýni úr einstaklingnum sem skráður er á sýnaglas og beiðni”.

Blóðbankinn gerir ekki umbeðna rannsókn ef persónuvottun vantar

Skilyrði fyrir framlengingu á BAS prófi:
1. Sjúklingurinn má ekki vera barnshafandi eða hafa verið barnshafandi síðastliðna 3 mánuði.

2. Sjúklingurinn má ekki hafa þegið inngefna blóðhluta undanfarna 3 mánuði.

3. Sjúklingur má aldrei hafa greinst með blóðflokkamótefni.

4. Sjúklingur má ekki vera með jákvætt beint Coombspróf.

Um leið og blóðhlutar eru teknir frá í sjúkling með framlengt BAS próf, breytist staða BAS prófs úr „framlengt” og verður 
„í gildi”. Gildistími breytist í þrjá sólarhringa en þó aldrei lengur en lokadagsetning framlengingar.


