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 TUTKIMUSTIEDOTE 2012:07 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 27.2.2012 
Kliininen kemia ja hematologia 

Sopivuuskoenäytteen sijaintiverikeskus näkyy B –XKoe -tutkimuksen vastauksesta 
7.3.2012 alkaen 

Tutkimus 2935 B -XKoe B -Sopivuuskoe 

Asia Veren sopivuuskoe (2935 B –XKoe) pyydetään varauduttaessa verensiirtoon. Osa 
näytteistä otetaan potilaan ollessa verensiirtosairaalassa, mutta näyte voidaan ottaa 
myös missä tahansa HUSLABin näytteenottopisteessä (esim. leikkauspotilaasta, 
joka käy antamassa sopivuuskoenäytteen etukäteen polikliinisesti). Näyte 
toimitetaan verensiirtosairaalan verikeskukseen. Etäisyydestä ja ajankohdasta 
riippuen voi kestää kolme päivää, ennen kuin näyte on perillä. 

Muutos 7.3.2012 alkaen HUSLABin verikeskukset syöttävät B –XKoe -tutkimuksen vas-
taukseksi tiedon siitä, missä verikeskuksessa sopivuuskoenäyte on, merkiksi näyt-
teen saapumisesta perille. Sijaintiverikeskus näkyy tämän jälkeen B –XKoe -
tutkimuksen vastauksessa ja Vertti – verivalmisteiden tilausohjelmassa (kentässä 
B-XKoeVeri), ao. esimerkin mukaisesti (esimerkissä näyte on Meilahden sairaa-
lan verikeskuksessa). 
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B -XKoe MeiVK:ssa

 

 Vastausvaihtoehtojen merkitykset ovat seuraavat:  

 MeiVK:ssa 
TööVK:ssa 
KirVK:ssa 
KätVK:ssa 

Näyte on Meilahden sairaalan verikeskuksessa 
Näyte on Töölön sairaalan verikeskuksessa. 
Näyte on Kirurgisen sairaalan verikeskuksessa. 
Näyte on Kätilöopiston sairaalan verikeskuksessa. 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen. 
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PeiVK:ssa 
JorVK:ssa 
PorVK:ssa 
LohVK:ssa 
HyvVK:ssa 
TamVK:ssa 

Näyte on Peijaksen sairaalan verikeskuksessa. 
Näyte on Jorvin sairaalan verikeskuksessa. 
Näyte on Porvoon sairaalan verikeskuksessa. 
Näyte on Lohjan sairaalan verikeskuksessa. 
Näyte on Hyvinkään sairaalan verikeskuksessa. 
Näyte on Länsi-Uudenmaan sairaalan verikeskuksessa. 

Tiedustelut Meilahden sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (09) 471 72397 
Hyvinkään sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (019) 458 72315 
Jorvin sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (09) 471 82615 
Kirurgisen sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (09) 471 88297 
Kätilöopiston sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (09) 471 65335 
Lohjan sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (019) 3801 287 
Länsi-Uudenmaan sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (019) 224 2264 
Peijaksen sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (09) 471 66672 
Porvoon sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. 0400 697090 
Töölön sairaalan laboratorio, verikeskus, puh. (09) 471 60300 

Allekirjoitukset Katja Salmela 
erikoislääkäri 
HUSLAB 
Kliinisen kemian ja hematologian  
vastuualue 
Verikeskukset 
puh. 050 427 1611 

Esa Hämäläinen 
ylilääkäri, vastuualuejohtaja vs. 
HUSLAB  
Kliinisen kemian ja hematologian  
vastuualue  
 
puh. 09 471 72566 / 050 427 2839 

 


