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Transfusionspaket
Gäller för: Region Kronoberg
Utförs på: Centrallasarettet Växjö
Tidigare erfarenheter av att i traumasammanhang ge s.k. helblod har lett fram till
att man vid okontrollerbar blödning på sjukhus numera försöker efterlikna
helblodet och samtidigt transfundera erytrocyter, plasma och trombocyter.
Förhållandet mellan de olika komponenterna har satts till 4:4:1 d.v.s. 4 enheter
vardera av erytrocyter och plasma samt en enhet trombocyter. Allt ges samtidigt
för att uppnå så bra hemostas som möjligt.
Transfusionspaket finns tillgängligt i Växjö och ordineras av narkosläkare.
Förutom transfusionspaketet skall övriga koagulationsparametrar hållas så
optimala som möjligt vilket innebär att det samtidigt kan bli aktuellt även med
Fibrinogen (just nu Riastap), Kalcium, Tranexamsyra (Cyklokapron) eller
rekombinant faktor VII (Novoseven).
För riktlinjer om de olika blodprodukterna hänvisas till ”Hemostas vid allvarlig
blödning” – vårdprogram utarbetat av Svenska Sällskapet för Trombos och
Hemostas (SSTH) som kan laddas ner från http://www.ssth.se/
Eftersom behovet av Transfusionspaket sannolikt kommer att vara mycket
begränsat finns det ingen möjlighet att hela tiden ha färsk tinad plasma i
beredskap. Då aktiviteten av de ingående koagulationsfaktorerna normalt sett
håller sig på en bra nivå upp till två veckor kommer därför plasman att bytas ut
med cirka 14 dagars mellanrum. Detta innebär - förutsatt att patienten är
blodgrupperad och har giltig BAS-test - att det första transfusionspaketet
innehåller plasma som kan ha varit tinad upp till 14 dagar. I eventuella ytterligare
Transfusionspaket till samma patient är plasman nytinad färskfrusen.
Noteras bör även att trombocyter endast lagerhålls i Växjö och ej i Ljungby.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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