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INSTRUKCJA  PRZYGOTOWANIA PACJENTA, POBIERANIA I TRANSPORTU  MATERIAŁU DO BADAŃ 

UKŁADU HEMOSTAZY   

   

1. ZASADY OGÓLNE 

1.1. Przygotowanie pacjenta  i pobieranie krwi  

● W dniu poprzedzającym badanie zalecana jest lekkostrawna, niskotłuszczowa dieta oraz  

powstrzymanie się od picia alkoholu i palenia tytoniu. 

● Krew do badań układu hemostazy powinna być pobierana rano, w warunkach spokoju fizycznego i 

psychicznego, na czczo lub po spożyciu lekkiego posiłku.  

● Po weryfikacji tożsamości pacjenta należy pobrać krew żylną ( w wyjątkowych sytuacjach krew 

tętniczą) do opisanych probówek. 

● Nie należy, jeśli jest to możliwe,  pobierać krwi  z urządzeń dostępu do naczyń żylnych  (venflon,  

cewnik,  port) 

● Pobierając większy panel  badań, krew  do badań z zakresu hemostazy należy pobierać w pierwszej 

kolejności,  

● Opaskę uciskową nakłada się bezpośrednio przed nakłuciem żyły i utrzymuje nie dłużej niż 1 min 

● Do nakłucia używa się szerokich igieł (19-21) zapewniających odpowiednio szybki i swobodny 

wypływ krwi 

● Krew pobiera się na antykoagulant - 3,2% cytrynian sodu (sodium citrate, Na3C6H507 x 2H20) w 

stosunku 1 obj. cytrynianu sodu do 9 obj. krwi, odwracając probówkę 5-6 krotnie, nie wstrząsać.  

● Do pobrania krwi zaleca się stosowanie systemów zamkniętych . Probówkę należy napełnić krwią 

do określonej przez producenta objętości, zaznaczonej na etykiecie. 

● Przed pobraniem należy oznakować czytelnie probówki wpisując dużymi literami IMIĘ, NAZWISKO 

pacjenta,   datę pobrania i PESEL 

● W przypadku stwierdzenia obecności skrzepów w pobranej krwi  należy ponownie pobrać materiał 

● Osoba pobierająca krew  składa na SKIEROWANIU swój czytelny podpis potwierdzający pobranie 

materiału, datę i godzinę pobrania. 

 



1.2. Transport materiału do laboratorium  

● Warunki transportu ( w szczególności dozwolony czas transportu) są różne w zależności od 

zleconego badania  i  transportowanego materiału (punkt 2 lub 3).  

● Materiał  do badań powinien być transportowany przez osoby upoważnione, w czystym , szczelnie 

zamkniętym pojemniku, opatrzonym napisem „Materiał zakaźny”. W czasie transportu należy unikać 

energicznego wstrząsania próbek niezamrożonych.  

● Laboratorium przyjmuje zlecenia/materiał  z jednostek zewnętrznych w godzinach 800 – 1400 od 

poniedziałku do piątku  (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych)  

 

UWAGA: kompletne zlecenie powinno zawierać:   MATERIAŁ i  prawidłowo wypełnione 

SKIEROWANIE. W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie zawarły umowy z IHiT o 

świadczenie usług, skierowanie należy opatrzyć zgodą na pokrycie kosztów badań zatwierdzoną 

przez Dyrektora Placówki kierującej lub Głównego Księgowego.           

 

UWAGA:  W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości w dokumentacji dostarczonej wraz z 

próbką i/lub niezgodności otrzymanego materiału do badań z wymaganiami dotyczącymi 

pobierania i transportu, pracownik laboratorium  ma prawo odmowy przyjęcia materiału (po 

uprzedniej akceptacji kierownika laboratorium). Lekarz kierujący /zleceniodawca zostanie 

poinformowany o zaistniałej niezgodności i odmowie przyjęcia materiału.    

 

2. POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU NA OZNACZENIE AKTYWNOŚCI/INHIBITORA ADAMTS13     

● Materiałem do badań aktywności/ inhibitora ADAMTS13 jest  bezpłytkowe osocze   otrzymane z 

krwi żylnej pobranej na 3,2% cytrynian sodu (punkt 1, zasady ogólne).  

●  Krew powinna być pobierana przed rozpoczęciem leczenia lub w trakcie leczenia: przed podaniem 

świeżo mrożonego osocza (FFP) lub przed zabiegiem plazmaferezy    i nie wcześniej niż po upływie 2 

tygodni od podania (FFP)   lub zabiegu plazmaferezy.  

● Do pobrania krwi zaleca się stosowanie systemów zamkniętych . Probówkę należy napełnić krwią 

do określonej przez producenta objętości, zaznaczonej na etykiecie. 

● Przed pobraniem należy czytelnie oznakować probówki, wpisując dużymi literami imię i nazwisko 

pacjenta,  datę pobrania i PESEL 

● Do oznaczania aktywności/inhibitora ADAMTS13  należy pobrać  od pacjenta 2 x 5 ml krwi żylnej do 

probówki próżniowej zawierającej 3,2% cytrynian sodu  w stosunku 1 obj. cytrynianu do 9 ml krwi.  

● Po pobraniu, krew należy  zmieszać z antykoagulantem odwracając probówkę 5-6 krotnie, nie 

wstrząsać.  

● W przypadku stwierdzenia obecności skrzepów w pobranej krwi,  należy ponownie pobrać materiał 

● Pobrana krew powinna być w ciągu 2 godzin  przekazana do Pracowni Choroby von Willebranda,  

gdzie próbka zostaje sprawdzona i zarejestrowana.  

● Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie materiału do Pracowni Choroby von Willebranda  w ciągu 2 

godzin, należy natychmiast po pobraniu   odwirować krew na osocze bezpłytkowe (wirowanie 20 min 



przy 3000 rpm, lub 4 min przy 12 000g),  zebrać osocze,  następnie rozlać je do  probówek 

Eppendorfa   po około 0,5 ml (3 – 4 probówki)  i zamrozić w -200C.  

● Zamrożone osocze należy transportować w suchym lodzie w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 

opisanych jako „Materiał zakaźny” przez upoważniony personel (punkt 1.2.  zasady ogólne).   

●  Badanie może być  wykonywane w trzech trybach: w ciągu 2 dni, 2 tygodni  lub 2 miesięcy.  

●  Cena badania zależy od  czasu wykonania badania ( CENNIK ) 

 

 

3.  POBIERANIE  I TRANSPORT MATERIAŁU NA OZNACZENIE STRUKTURY MULTIMERÓW CZYNNIKA 

VON WILLEBRANDA 

● Warunki pobrania  jak w p. 1.1.  (zasady ogólne). 

● Warunki transportu jak w p.2. (transport krwi  lub zamrożonego osocza do badań ADAMTS13) 

● Badanie jest wykonywane w ciągu 2 miesięcy od otrzymania materiału.  

 

    

 

4. POBIERANIE KRWI  NA BADANIA FUNKCJI PŁYTEK KRWI (agregacja płytek, test RIPA) 

UWAGA: W przypadku zleceń zewnętrznych, krew na badania agregacji płytek krwi jest pobierana 

tylko i wyłącznie w Punkcie Pobrań IHiT, po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie Kliniki 

Hemostazy  i Chorób Wewnętrznych. Badanie funkcji płytek krwi jest wykonywane w Pracowni 

Choroby von Willebranda tylko w poniedziałki.  Krew żylna, pobrana na cytrynian, powinna być 

dostarczona do Pracowni w godzinach od 8 do 10.      

 

●W  przygotowaniu pacjenta do badań  obowiązują zasady opisane w punkcie 1 (Zasady ogólne) 

● Do badania agregacji płytek krwi konieczne jest pobranie 6 x 5 ml krwi żylnej a na test RIPA - 4 x 5 

ml krwi żylnej pobranej na cytrynian sodu (1 obj. cytrynianu do 9 obj. krwi).  

● Przed pobraniem krwi pacjent powinien   chwilę odpocząć  (około 20 min ).      

● Co najmniej 30 minut przed oddaniem krwi należy wstrzymać się z paleniem papierosów  

● Należy wstrzymać się z piciem kawy  co najmniej na 2 godziny przed pobraniem krwi 

● Przed pobraniem krwi należy sprawdzić czy pacjent nie przyjmuje leków które mogą  interferować z  

wynikiem  badania. 

● Leki odwracalnie hamujące funkcje płytek krwi  powinny  być odstawione   (tylko pod kontrolą 

lekarza)  na co najmniej 3 dni przed pobraniem krwi.   

● Leki hamujące nieodwracalnie funkcje płytek krwi  (np. aspiryna) powinny być odstawione (tylko 

pod kontrolą lekarza)  na co najmniej  10 dni przed badaniem. 

● Jeżeli nie można odstawić leków,  efekt ich działania  zostanie  uwzględniony w interpretacji 

wyników. 



 

UWAGA: ODSTAWIENIE  LEKÓW    MOŻE  SIĘ  ODBYWAĆ  TYLKO  I  JEDYNIE  ZA  ZGODĄ i POD 

KONTROLĄ  LEKARZA   


