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Provtagning ur SVP/CVK på barn
1. Stäng av eller pausa pågående infusioner. Se till att det är en två-lumen Smartsite på den
lumen prover ska dras ur för att underlätta hanteringen av ”slasksprutan”.
2. Om SVP/CVK är instillerad med Heparin 100 E/ml aspireras denna mängd först och
kasseras.
3. Använd 10 ml:s sprutor. Flusha med ca 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Låt denna spruta
sitta kvar. Koppla en tom spruta på den andra lumen på Smartsiten, aspirera ca 10 ml
slask, låt sprutan sitta kvar. Aspirera sedan ca 0,5 ml blod med den tomma
Natriumkloridsprutan från den första lumen, kassera. Tänk på att stänga de små vita
klämmorna på Smartsiten mellan de olika momenten.
4. Ta en ny spruta och aspirera uträknad mängd blod till provrören i en spruta och lägg åt
sidan med kork på eller i dess ursprungliga plastförpackning. Undvik vacutainer på de
små barnen.
5. Spruta eventuellt tillbaka tidigare aspirerat blod (slasken) efter observationer av dess
utseende. Har koagel bildats kasseras denna mängd.
6. Spola igenom infarten med ca 5-10 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Om vätskerestriktion,
enligt läkarordination.
7. Överför blodet till kapillärrör, vänd röret noga x flera för att undvika koagulering.
Observera att det ej går att ta vissa prover med kapillärrör! Vg se PM Blodprovstagning
på barn.
8. Instillera eventuellt infarten med Heparin enligt läkarordination.
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Versionshistorik
Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem
som gjort ändringen och när ändringen gjordes.
Version

Datum

Förändring och kommentar

Ansvarig

3
2

2017-10-24
2017-10-18

Ändrat till Carl Jorns som fastställare.
Ändrat till Ernad och till PF lever-resp
njurtransplantation

1

2013-11-27

Från gamla Inuti efter revidering av
ansvariga.
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