Metodický list 8/2022
Koagulačné vyšetrenia u pediatrických pacientov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si vás informovať o rozsiahlejšej aktualizácii pediatrických referenčných rozmedzí
koagulačných vyšetrení (P-APTT, P-Quickov test, P-Trombínový čas, P-Fibrinogén, P-D diméry), ktorú sme
realizovali v uplynulom období. Referenčné rozmedzia boli revidované na základe dát z viacerých
literárnych a odborných zdrojov a sú v platnosti od 22.9.2022.
Dôležitým predpokladom využitia nových rozmedzí je odber do skúmavky s 3,2% citrátom sodným (2,0 ml
alebo 1,0 ml – viď nižšie). Tieto skúmavky Vám aktuálne postupne zasielame prostredníctvom našich
vodičov. V prípade, že na ambulancii máte staršie skúmavky s 3,8% citrátom sodným prosíme Vás o ich
zaslanie späť do laboratória (!!! nutná kontrola označenia na etikete skúmavky, farba viečka aj veľkosť
skúmavky je identická !!!).
S týmto metodickým listom Vám zároveň zasielame nové odberové skúmavky Greiner MiniCollect s
nízkym objemom:
• 0,5 ml K3EDTA (krvný obraz, prietoková cytometria)
• 1,0 ml 3,2% citrát sodný (koagulačné vyšetrenia)
Sú určené pre odber venóznej krvi u pediatrických pacientov ak nie je možné odobrať štandardný objem
(nízky vek pacienta, obtiažny odber). Skúmavka K3EDTA má vyznačené dve rysky (0,5 ml a 0,25 ml), je
potrebné odobrať 0,5 ml. Nejedná sa o vákuový odberový systém.
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok
neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211. peter.secnikjr@sklab.sk.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, september 2022

Metodický list 8/2022
Koagulačné vyšetrenia u pediatrických pacientov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si vás informovať o rozsiahlejšej aktualizácii pediatrických referenčných rozmedzí
koagulačných vyšetrení (P-APTT, P-Quickov test, P-Trombínový čas, P-Fibrinogén, P-D diméry), ktorú sme
realizovali v uplynulom období. Referenčné rozmedzia boli revidované na základe dát z viacerých
literárnych a odborných zdrojov a sú v platnosti od 22.9.2022.
Dôležitým predpokladom využitia nových rozmedzí je odber do skúmavky s 3,2% citrátom sodným (2,0 ml
alebo 1,0 ml – viď nižšie). Tieto skúmavky Vám aktuálne postupne zasielame prostredníctvom našich
vodičov. V prípade, že na ambulancii máte staršie skúmavky s 3,8% citrátom sodným prosíme Vás o ich
zaslanie späť do laboratória (!!! nutná kontrola označenia na etikete skúmavky, farba viečka aj veľkosť
skúmavky je identická !!!).
S týmto metodickým listom Vám zároveň zasielame nové odberové skúmavky Greiner MiniCollect s
nízkym objemom:
• 0,5 ml K3EDTA (krvný obraz, prietoková cytometria)
• 1,0 ml 3,2% citrát sodný (koagulačné vyšetrenia)
Sú určené pre odber venóznej krvi u pediatrických pacientov ak nie je možné odobrať štandardný objem
(nízky vek pacienta, obtiažny odber). Skúmavka K3EDTA má vyznačené dve rysky (0,5 ml a 0,25 ml), je
potrebné odobrať 0,5 ml. Nejedná sa o vákuový odberový systém.
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok
neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211. peter.secnikjr@sklab.sk.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, september 2022

