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Efternamn Personbeteckning Diagnos Blodgrupp

Förnamn Provtagningsdatum Kundens provnummer

uppgifter om den undersökta

Remitterande sjukhus och avdelning Faktureringsadress om annan än uppdragsgivarens

Adress Svarsadress om annan än uppdragsgivarens

Provet anländer/transportsätt Kontaktperson och telefonnummer

Om brådskande undersökning måste överenskommas separat, 
tel. 09 5801 283, 050 374 2672

Brådskande svar önskas

 tfn  fax

uppgifter om försändelsen

Begärda undersökningar
Förfrågningar om undersökningarna kan göras tfn 09 5801 283, 050 374 2672

SPRV leukocytantikroppar
 5366 S -Leukocytantikroppar, patient som väntar på organtransplantation
 5369 S -Leukocytantikroppar, patient som väntar på stamcellstransplantation

  Undersökningspaketet omfattar följande undersökningar:
 5348 S -Leukocytantikroppsscreening, IgG
  Fortsatta undersökningar bestäms utgående från fynden.
 3601 S -Panelreaktiva leukocytantikroppar, IgG (PRA I/II %)
 5311 S -Leukocytantikroppsspecificitet klass I, IgG
 5312 S -Leukocytantikroppsspecificitet klass II, IgG
 5349 S -Leukocytantikroppsscreening, cytotoxiska antikroppar
  Undersökningen görs en gång för varje patient som ska genomgå njurtransplantation.
  Tilläggsundersökning för hjärt-/lungpatient:
 3688 S -Leukocytantikroppsscreening, cytotox. HLA klass I antikroppar

Undersökningen görs minst en gång på hjärt-/lungpatienter, om resultatet av 
antikroppsscreening är positivt.

 5368 S -Leukocytantikroppar, uppföljning av fungerande transplantat
  Undersökningspaketet omfattar följande undersökningar:
 5348 S -Leukocytantikroppsscreening, IgG
  Fortsatta undersökningar bestäms utgående från fynden.
 3601 S -Panelreaktiva leukocytantikroppar, IgG (PRA I/II %)
 5311 S -Leukocytantikroppsspecificitet klass I, IgG
 5312 S -Leukocytantikroppsspecificitet klass II, IgG
 5340 S -HLA-Donatorspecifika antikroppar

 5354 S -Leukocytantikroppar för transfusion av blodprodukter
  Undersökningspaketet omfattar följande undersökningar:
 5348 S -Leukocytantikroppsscreening, IgG
  Fortsatta undersökningar bestäms utgående från fynden.
 3601 S -Panelreaktiva leukocytantikroppar, IgG (PRA I/II %)
 5311 S -Leukocytantikroppsspecificitet klass I, IgG

  0-prov för nedfrysning
  0-prov för nedfrysning och för leukocytantikroppsundersökning (SPRV 5366)

Bakgrundsinformation

den undersökta är

 patient som fått organtransplantation, när   
  på regelbunden kontroll
  misstänkt rejektion

 Annat, vad   

immuniserande händelser

 patienten har inte fått blodtransfusioner
 patienten har fått blodtransfusioner, senast   
 patienten har genomgått graviditet

Annat särskilt att beakta

Prov: 10 ml serumrör eller 2 ml serum

Undersökningspaketet rapporteras och faktureras som separata undersökningar.

Provet anlänt till 
Blodtjänst

datum kl. namn- 
teckning

Lisätiedot

Svar faxat datum kl. namn- 
teckning

Svar per telefon datum kl. namn- 
teckning

sändningsanvisningar: 
Adress: Finlands Röda Kors, Blodtjänst, Mottagning av prover, Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors
Frågor om provtagning, sändning och transport: Provinfo (må-to 8-16, fr 8-15) tfn 010 6338 222, fax 09 5801 392  

Provtagnings- och sändningsanvisningar samt beskrivningar av undersökningar finns på finska på Terveysporttis webbsidor för FRK Blodtjänst:  
www.terveysportti.fi > SPR Veripalvelu > Kliiniset laboratoriotutkimukset

fylls i av Blodtjänst
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