Informace pro dárce plazmy - plazmaferéza
Mimo plné krve je možno na našem oddělení darovat krevní plazmu. Odběr se provádí na
přístroji - separátoru (dále „plazmaferéza“). Tyto odběry se provádějí 1x za měsíc. (viz dále
bod 4.)
1. dárce na plazmaferézu musí navíc splňovat tyto předpoklady :
• 21 - 60 let - individuálně posoudí lékař
• hmotnost : muži nad 65 kg, ženy nad 60 kg
• vhodné žíly
• předchozí odběry bez stavů nevolnosti, kolapsu
• nepřítomnost křečových žil a stavu po jejich operaci
2. Před 1.přístrojovým odběrem se provádí vyšetření EKG (na našem oddělení) a opakuje
se pak 1x ročně. Dále se 1x ročně vyšetřuje elektroforéza bílkovin, 1x za 1/2 roku celková
bílkovina. Vyšetření HLA protilátek se provádí u žen, které byly těhotné a u všech dárců,
kteří v minulosti dostali transfuzi krve. Před každým odběrem se vyšetřuje krevní obraz+moč.

3. Před odběrem - plazmaferézou - je nutno dodržet dietu jako před odběrem plné krve, tj.
netučnou stravu ,ale nehladovět, dále nutno dbát na dostatečný pitný režim. Přítomnost tuku
v krvi se kontroluje z odebraného vzorku. Vlastní odběr trvá max.1 hodinu a uskutečňuje se
pomocí jednoho vpichu. Po odběru plazmy platí pro dárce stejná doporučení jako po odběru
plné krve, navíc je třeba zvýšit příjem bílkovin, zejména mléčných, jogurt, tvaroh, sýry.

4. Interval mezi jednotlivými odběry plazmy je 1 měsíc. V průběhu roku je možno kombinovat
plazmaferézu a odběry plné krve: odběr plazmy separátoru se může uskutečnit za 4 týdny
po odběru plné krve. Odběr plné krve se může uskutečnit za 4 týdny po odběru plazmy na
separátoru za předpokladu, že mezi odběry plné krve je dodržen interval 3 měsíce u muže,
4 měsíce u ženy.

5. Odběr plazmy na separátoru je započítán pro získání Jánského plakety jako jeden odběr
plné krve . Občerstvení obdrží dárce v hodnotě 100,- Kč. Dárce obdrží písemný doklad o
provedení odběru pro odpis 2000 Kč od daňového základu. Poskytnutí pracovního volna
s náhradou mzdy dárci je za stejných podmínek jako při odběru plné krve.

6. Dárci zařazení na plazmaferézu nejsou zváni k odběru počítačem. K odběrům plazmy je
možno objednat se přímo na odběrovém sále, osobně nebo telefonicky v kartotéce a dále
přes www stránky Transfuzního oddělení FNKV , https://objednavky.fnkv.cz. K registraci je
třeba osobní číslo, které se nachází na legitimaci dárce krve.

7. Plazma je po odběru zamražena a při teplotě nižší než -25°C má dobu použitelnosti až
3 roky. Po odběru je plazma uložena do tzv. „karantény“. Podmínkou pro podání plazmy
pacientovi je totiž nové vyšetření povinných testů u dárce po uplynutí minimálně 180 dní.

Kontakt : kartotéka- 26716 2645; ze sítě O2 volejte: 72677 2645
Platnost: od 1.5.2016
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