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Veren siklosporiinin (3606 B –CyA ja 8776 B –CyA2), sirolimuusin (8840 B –Sirolim)
sekä takrolimuusin (4360 B –Tacro) tekopaikka muuttuu 16.2.2011 alkaen
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Veren siklosporiini
Veren sirolimuusi
Veren takrolimuusi

Asia

Tekopaikkamuutos

Johdanto

Veren siklosporiinin (3606 B –CyA ja 8776 B –CyA2), sirolimuusin (8840 B Sirolim) sekä takrolimuusin (4360 B -Tacro) tekopaikka muuttuu. Nykyinen tekopaikka on Kirurgisen sairaalan laboratorio.
Uusi tekopaikka on 16.2.2011 alkaen HUSLABin Virologian ja Immunologian
osasto, Virologian yksikkö. Muut tiedot pysyvät ennallaan.

Näytteiden lähettäminen

Kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanotto ottaa vastaan näytteitä arkisin klo
7.30 – 15.30, arkipyhäisin ja viikonloppuisin klo 9 – 13. Näiden aikojen ulkopuolella Matkahuollon kautta tulevat näytteet on osoitettava Meilahden sairaalan laboratorion näytteiden vastaanottoon: Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki (Jakelu perille).
Kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanoton yhteystiedot:
arkisin puh. (09) 191 26309 ja (09) 471 75815
arkipyhäisin ja viikonloppuisin puh. 050 427 2472
Postitettavissa näytteissä lähetysosoite on: HUSLAB, Kliininen mikrobiologia,
Näytteiden vastaanotto, Tunnus 5000493, Info HDIA1, 00006 VASTAUSLÄHETYS.
Postituksessa käytetään kelta-mustaa näytepakkauslaatikkoa valmiilla osoitteella.
Laatikoita voi tilata arkisin Näytteiden vastaanotosta puh. (09) 191 26309. Lauantaijakelua varten tulee laatikkoon laittaa Lauantaijakelu- ja Express –tarrat. Muuten laatikko jää maanantaijakeluun.
Käytettäessä HUSLABin omia näytekuljetuksia näytteet tulee laittaa mustaan kuljetuslaukkuun, jossa lähetysosoitteena on: HUSLAB, Mikrobiologian näytteiden
vastaanotto, Haartmaninkatu 3 B, 00290 Helsinki.

Asiantuntijat

Lääkäri Janne Backman, janne.backman hus.fi, (09) 471 73914 / (09) 471 73314
Kemisti Kaija Inkinen, kaija.inkinen hus.fi, 050 427 4995

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen terapeuttisen tason seuranta

Näyte

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä
suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

1 ml EDTA verta. Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistosnäytteenä, vähintään 350 μl
verta esim. EDTA-Microtainer putkeen. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä. Jos
kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Jos näytettä ei
lähetetä samana päivänä eteenpäin, näyte säilytetään jääkaapissa.
Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml tai EDTA-Microtainer-putki

Tekotiheys

Siklosporiini ja takrolimuusi: päivittäin, arkisin kaksi kertaa päivässä
arkipyhinä ja viikonloppuisin kerran päivässä (näytteiden tulee olla perillä klo
11.30 menessä)
Sirolimuusi: arkityöpäivinä tiistaisin ja perjantaisin

Allekirjoitukset
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Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan osastot
Lohjan yli- ja apulaisylilääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit
HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet
Ulkopuoliset asiakkaat
HUS:n kliiniset toimialat

