
Transfuzie- indikácie, 

kontraindikácie. Technika 

podania



Úvod

• Transfúzne lieky sa podávajú vtedy, keď nie 

je možné klinický stav pacienta zvládnuť 

cielenou medikametóznou liečbou.

• Cieľom podania transfúzneho lieku nie je

normalizácia hodnôt Hb, počtu krviniek 

alebo hladín faktorov zrážania, ale 

zvládnutie alebo prevencia klinických 

komplikácií u pacienta.



KAZUISTIKA liečba ťažkej anémie

45 ročný

S_Fe: 42,21 umol/l [9,5..30], S_Na: 140,2 mmol/l [135..145], S_K: 4,9 mmol/l [3,5..5,5], S_Ca: 2,21 

mmol/l [2,1..2,55], S_Mg: 0,84 mmol/l [0,6..1,05], S_Hp: 0,17 g/l [0,3..2], S_Trf: 1,81 g/l [2..3,7], 

S_B2MG: 1,85 mg/l [0,8..2,2], S_Album: 42,4 g/l [30..48,6], S_Alfa1-gl: 2,3 g/l [1,6..3,7], S_Alfa2-gl: 

4,9 g/l [4,5..9,6], S_Betagl: 8,8 g/l [5..10,3], S_Gamagl: 12,9 g/l [5,9..17,1], S-VK-Fe: 0,1 umol/l 

[20..62], Sat.%: 99,76 %, S-CK-Fe: 42,31 umol/l [29,5..92], S_Ferit: 364,3 ug/l [30..400],  vit B 12: 42

pmol/l [160..670], Krvný obraz: KO_WBC: 6,83 10x9/l [4,3..10], KO_RBC: 1,41 10x12/l [4,3..5,7], 

KO_HGB: 58,2 g/l [135..175], KO_HTC: 0,19 [0,4..0,5], KO_PLT: 134,2 10x9/l [150..400], KO_MCH: 

41,14 pg [28..34], KO_MCHC: 314,4 g/l [320..360], KO_MCV: 131,24 fl [82..96], KO_NEUabs: 3,83 

10x9/l [2..7], KO_LYMabs: 2,57 10x9/l [0,8..4], KO_MONOab: 0,35 10x9/l [0,08..1], KO_EOZabs: 

0,07 10x9/l [0..0,5], KO_BASOab: 0,01 10x9/l [0..0,1], KO-NEU%: 56,2 % [47..70], KO-LYM%: 37,6 

% [22..45], KO-MONO%: 5,1 % [2..10], KO-EOZ%: 1 % [0..5], KO-BASO%: 0,1 % [0..1], %RET: 1,69 

% [0,5..2,5], ApRET: 23,84 10x9/l [22..139], Koagulácia a iné: FBG: 2,57 g/l [1,7..4,3], D-Dimer: 2,18

ug/l [0..0,55], Quick-INR: 1,23 [0,8..1,2], APTTratio: 0,95  [0,8..1,2]

Biochémia sérum: S_CHOL:S-CHOL    3.32  mmol/l  Lieky: S_Folat:S-Folat   10.59  nmol/l

Výrazná anizo Ery,prítomné makrocyty,mikrocyty, bazofilné bodkovanie Ery,Howell-Jollyho telieska, 

Cabottove prstence,prítomné sférocyty,dakryocyty,ovalocyty,schistocyty,ojedinele stomatocyty a 

terčíkovité Ery.Erytroblast 3/100bb

Bola indikovaná kauzálna liečba  vitamín B 12 i.m.



Lieky

Kontrola po 4 týždňoch

: S_B12: 136 pmol/l [160..670], Krvný obraz: KO_WBC: 9,27 10x9/l [4,3..10], KO_RBC: 

4,72 10x12/l [4,3..5,7], KO_HGB: 137 g/l [135..175], KO_HTC: 0,41  [0,4..0,5], KO_PLT: 

179 10x9/l [150..400], KO_MCH: 29 pg [28..34], KO_MCHC: 332 g/l [320..360], KO_MCV: 

87,5 fl [82..96], KO_NEUabs: 4,38 10x9/l [2..7], KO_LYMabs: 3,86 10x9/l [0,8..4], 

KO_MONOab: 0,82 10x9/l [0,08..1], KO_EOZabs: 0,17 10x9/l [0..0,5], KO_BASOab: 0,04 

10x9/l [0..0,1], KO-NEU%: 47,4 % [47..70], KO-LYM%: 41,6 % [22..45], KO-MONO%: 8,8 

% [2..10], KO-EOZ%: 1,8 % [0..5], KO-BASO%: 0,4 % [0..1]



34 ročný

S_Fe: 1,76 umol/l, S_CRP: 132,73 mg/l, S-VK-Fe: 61,3 umol/l, 

Sat.%: 2,79 %, S-CK-Fe: 63,06 umol/l, _B12: 350 pmol/l,_Ferit: 

17,9 ug/l

Krvný obraz: KO_WBC: 24,3;  10x9/l, KO_RBC: 4,22 10x12/l, 

KO_HGB: 61,2;  g/l, KO_HTC: 0,23; , KO_PLT: 317;  10x9/l, MCV: 

60,82;fl, KO_NEUabs: 21,98; 22,52 10x9/l, KO_LYMabs: 0,97; 1,04 

10x9/l, KO_MONOab: 1,28; 1,25 10x9/l, KO_EOZabs: 0,02; 0,05 

10x9/l, KO_BASOab: 0,05; 0,07 10x9/l, KO-NEU%: 90,44; 90,34

%, KO-LYM%: 4,04; 4,22 %, KO-MONO%: 5,34; 5 %, KO-EOZ%: 

0,1; 0,24 %, KO-BASO%: 0,2; 0,34 %, %RET: 1,09; 1,16 %, 

ApRET: 41,7; 49 10x9/l, Koagulácia a iné: FBG: 7,5 g/l, D-Dimer: 

0,7 ug/l, Quick-INR: 1,26 , APTTratio: 1,18 

U-Krv  +++    

Bol preliečený uroinfekt, podali sme parenterálne železo



Kontrola o mesiac

S_Ferit: 91,5 ug/l, Krvný obraz: KO_WBC: 6,81 10x9/l, KO_RBC: 

5,79 10x12/l, KO_HGB: 169 g/l, KO_HTC: 0,5 , KO_PLT: 210 

10x9/l, KO_MCH: 29,2 pg, KO_MCHC: 335 g/l, KO_MCV: 87 fl, 

KO_NEUabs: 3,74 10x9/l, KO_LYMabs: 1,96 10x9/l, 

KO_MONOab: 0,65 10x9/l, KO_EOZabs: 0,43 10x9/l, 

KO_BASOab: 0,03 10x9/l, KO-NEU%: 55 %, KO-LYM%: 28,8 %, 

KO-MONO%: 9,5 %, KO-EOZ%: 6,31 %, KO-BASO%: 0,4 %



91 ročná G.M.

Krvný obraz: KO_WBC: 9,10; 7,70 10x9/l, KO_RBC: 1,19; 1,59 10x12/l, KO_HGB: 

46,20; 62,20 g/l, KO_HTC: 0,16; 0,21 , KO_PLT: 356,00; 309,00 10x9/l, KO_MCH: 38,71; 

39,01 pg, KO_MCHC: 280,20; 300,20 g/l, KO_MCV: 137,81; 130,21 fl, KO_NEUab: 7,76; 

6,64 10x9/l, KO_LYMab: 0,94; 0,56 10x9/l, KO_MONOa: 0,33; 0,49 10x9/l, KO_EOZab: 

0,02; 0,01 10x9/l, KO_BASOa: 0,05; 0,00 10x9/l, KO-NEU%: 85,40; 86,20 %, KO-LYM%: 

10,30; 7,30 %, KO-MONO%: 3,60; 6,40 %, KO-EOZ%: 0,20; 0,10 %, KO-BASO%: 0,50; 

0,00 %, Nedefinovaná trieda: RDW: 21,91; 17,71 %, PDW: 8,20; 8,80 fl, MPV: 7,82; 

8,12 fl

S_BILC: 88,50 umol/l, S_ BILK: 13,56 umol/l, 

Priamy antiglobulínový test je pozitívny s väzbou IgG na erytrocytyoch pacientky. 

V sére a z eluátu erytrocytov sme dokázali prítomnosť polyšpecifických autoprotilátok, 

reagujúcich s celým panelom typových erytrocytov. 

Nepodarilo sa naadsorbovať autoprotilátky na erytrocyty pacienta a z toho dôvodu sme 

nedokázali odlíšiť autoprotilátky od aloprotilátok.

´

Dg. Autoimúnna hemolytická anémia-podaná kortikoterapia + suplementácia vit B12



Biochémia sérum:_BILC: 39,82 umol/l, S_ BILK: 17,03 umol/l,

Krvný obraz: KO_WBC: 13,89 10x9/l, KO_RBC: 3,36 10x12/l, KO_HGB: 118,20

g/l, KO_HTC: 0,36 , KO_PLT: 222,00 10x9/l, KO_MCH: 35,14 pg, KO_MCHC: 

332,40 g/l, KO_MCV: 105,74 fl, KO_NEUab: 12,69 10x9/l, KO_LYMab: 0,39

10x9/l, KO_MONOa: 0,77 10x9/l, KO_EOZab: 0,04 10x9/l, KO-NEU%: 91,40 %, 

KO-LYM%: 2,80 %, KO-MONO%: 5,50 %, KO-EOZ%: 0,30 %, %RET: 1,73 %, 

ApRET: 58,14 10x9/l, Nedefinovaná trieda: RDW: 13,84 %, PDW: 8,90 fl, MPV: 

8,32 fl

Kontrola po mesiaci, doživotne podávaná kortikoterapia 15mg/deň



Povinnosť lekára pred 

transfúziou
• Je povinný informovať pacienta o plánovanom 

podaní transfúzneho lieku a jeho možných rizikách,

• získať súhlas pacienta a/alebo jeho príbuzných s  

navrhovanou transfúznou liečbou ,

• uvedené zapísať v zdravotnej dokumentácii, 

čitateľne podpísať a označiť odtlačkom osobnej 

pečiatky lekára,

• vybrať najvhodnejší druh a množstvo transfúzneho 

lieku/erytrocyty, plazma, trombocyty/.



Povinnosť lekára pred 

transfúziou

• Lekár, ktorý indikuje podanie 

transfúzneho lieku, musí jasne 

zaznamenať dôvod podania transfúzie, je 

zodpovedný za overenie totožnosti 

pacienta , správne vyplnenie žiadanky a 

záznamu o transfúzii



Krv je živým tkanivom.

• Transfúzia krvi, alebo jej bunečných zložiek, od 
darcu príjemcovi je istým druhom transplantácie 
so samostatným biologickým procesom

• Cieľom hemoterapie je dosiahnutie optimálnej 
liečebnej účinnosti pri čo najmenšom ohrození 
chorého vedľajšími účinkami potencionálne 
súvisiacimi s hemoterapiou

Chýbajúcu zložku krvi je potrebné nahradiť

transfúznym prípravkom s čo najmenšou

prímesou ostatných zložiek



Vedľajšie účinky hemoterapie

• Nebezpečie potransfúznej príhody

• Aloimunizácia v skupinových systémoch 

erytrocytov, trombocytov a leukocytov, vzácne

• i vznik sérových protilátok

• Hemosideróza – u polytransfundovaných 

pacientov

• Prenos infekčných chorôb: Hepatitídy, lues, 

malária, tularémia. AIDS, Cytmegalovírus



Transfúzne prípravky

1. Z celej stabilizovanej čerstvej krvi

24-48 hod. po odbere

2. Z Cytaferézy



Transfúzne prípravky

3. Erytrocyty

a) bežné /čerstvé  alebo skladované/

b) špeciálne pripravené z čerstvej krvi

deleukotizované

- filtrované /prevencia reakcií pri    

vytvorení anti Le protilátok/

- preprané / opakovaná centrifugácia po 
pridaní fyz. roztoku slúži na odstránenie plazmy 
najmä komplementu, indikácia pri hemolytických 
anémiách /



Transfúzne prípravky

- otypované – podľa genotypu / s tvorbou 
protilátok, v Rh systéme, cap. antig. /

-Erytrocyty O v AB plazme 

-Erytrocyty ožiarené

Pri transfúzii erytrocytov a celej krvi sa 
zásadne dodržiava rovnoskupinovosť v 

ABO systéme a zhoda v D antigéne medzi 
darcom a príjemcom transfúzie.

Vitálna indikácia O Rh negat.



Transfúzne prípravky
4. Trombocyty

- poolované Tr / asi od 6 darcov/

- Tr z aferézy / jeden darca, dá sa dodržať 
kompatibilita v HLA systéme/

deleukotizované Tr

pri transfúzii Tr dodržiavať 
rovnoskupinovosť ABO a D antigénu

Jednoznačná indikácia- útlmové trombocytopénie,

najmä jatrogénne po chemoterapii, pri hodnotách

menej ako 10-20G/l

AITP- len pri život ohrozujúcich situáciách



Transfúzne prípravky
• 5. Leukocyty- granulocyty podávajú sa len 

zriedka (novorodenecká sepsa, ťažká sepsa)

• 6. Plazma

Sušená, tekutá, zmrazená, skupinová  alebo zmiešaná

a) Čerstvo zmrazená plazma- substitučná liečba 
hemofílií, obsahuje aj labilné faktory, používa sa 
pri liečbe krvácavých stavov

b) K - plazma- po kryoprecipitácii( ochudobnená o 

c) f VII a sčasti o fibrinogén)

d) Pri rozmrazení neznehodnotiť horúcou vodou.  
Rozmrazená s a znovu nezmrazuje



Transfúzne prípravky

Maximálna teplota vodného kúpeľa  37st. C, jemne 
premiešať a po rozmrazení ihneď podať. Pri transfúzii 
plazmy sa dodržiava rovnoskupinovosť v ABO 
systéme. Rh(D) negatívnym dievčatám a ženám vo 
fertilnom veku negat. Rh(D) prípravok

7. Antihemofilický kryoprecipitát

koncentrát f. VIII

8. Iné

Koncentrát f. II, VII, X, IX

Ľudský albumín, fibrinogén, imunoglobulíny, AT III



Hlavné indikácie hemoterapie

1.Strata krvi

a) akútna (masívne krvácanie až hypovolemický 
šok) so stratou viac ako 25% cirkulujúceho 
objemu. Jediná indikácia pre podanie celej krvi, 
koriguje anémiu i hypovolémiu

b) chronická - ak je anémia s príznakmi hypoxie

- ak treba rýchle zvýšiť hladinu Hb (pred operáciou)    
Korekcia anémie erytrocytmi

- U chronických anémií, ktoré sú kauzálne liečiteľné
napr. vit. B12, kys. listová, železo    

- NIE SÚ TRANSFÚZIE INDIKOVANÉ



Indikačné kritéria:
• Erytrocyty: 

• Pred operáciou Hb menej ako 80g/l alebo Ht menej 

ako 0,26

• aktívne krvácanie klinicky významné

• anémia s klinickými príznakmi

• anémia bez klinických príznakov u pacienta s 

preexistujúcim kardiopulmonálnym alebo 

cerebrovaskulárnym ochorením

• ťažká myelosupresiaHb menej aka 100g/l ak nie je 

nádej na rýchlu regeneráciu hemopoézy



Indikačné kritéria
• Trombocytový koncentrát

• Trombocytopénia Tr menej ako 50G/l

• s prejavmi krvácania

• príprava na chirurgický výkon

• pooperčné obdobie

• Trombocytopatie

• AITP- pri život ohrozujúcom krvácaní

• Preventívne pri hypoprodukcii

• Tr menej ako 10G/l

• Tr menej ako 20G/l pri známkach infekcie



Indikačné kritéria
• Čerstvá zmrazená plazma

• Predĺženie P.č. o viac ako 4 sek.- INR 1,4. a 

aPTT o viac ako 10 sek., v dôsledku 

kombinovaného defektu koagulačných faktorov

• s prejavmi krvácania

• príprava na chirurgický výkon

• pooperačné obdobie

• Trombotická trombocytopenická purpura

• Rýchle zvládnutie nežiadúceho efektu 

kumarínového prípravku

• Súčasť substitúcie pri výmennej transfúzii



Hlavné indikácie hemoterapie

2. Hypoproteinémia

substituuje sa plazma, albumín, imunoglobulíny

3. Popáleniny

Podávame albumín a roztoky plazmatických 
bielkovín

4.Ochorenie krvotvorby

Substitúcia chýbajúcej zložky- erytrocyty, 
trombocyty, transfúzia kostnej drene,  chýbajúce 
frakcie pri hemoragických diatézach

5 Výmenná transfúzia pri intoxikácii

Ak neprichádza do úvahy dialýza, hemoperfúzia 
alebo  plazmaferéza



Zásady podávania transfúznych liekov

Jednotky čerstvo zmrazenej plazmy je nutné podať do 4 
hodín po ich rozmrazení.

Jednotky ožiarených erytrocytov je nutné podať do 28. 
dňa od dátumu ich odberu.

Do transfúznych liekov sa nesmú pridávať žiadne liečivá 
alebo infúzne roztoky.

Ohrievanie celej krvi/erytrocytov nemá opodstatnenie, ak 
je rýchlosť podávania transfúzneho lieku pomalá.

Oddelenie musí nepoužité transfúzne lieky vrátiť spolu  s 
výdajkou / s uvedením príčiny nepodania/ do krvného 
skladu na protokolárne znehodnotenie nepoužitého 
transfúzneho lieku.



Zásady podávania transfúznych liekov

Každý transfúzny liek prijatý na oddelenie musí byť 
zaevidovaný v transfúznom denníku, a to i v prípade, 
keď sa nepoužije /čas prijatia na oddelenie zaznamenať/

Transfúznu súpravu možno pripojiť k vaku s 
transfúznym liekom až po súhlase lekára, tesne pred 
podaním, ak sa súprava pripojí skôr, transfúzia sa musí 
začať do 0,5 h od času napojenia tr. súpravy.

Transfúzna súprava sa nesmie používať dlhšie ako 6 
hodín.

Pre podanie každej jednotky transfúzneho lieku /okrem 
transfúzie trombocytov z celej krvi/ sa musí použiť nová 
súprava



Zabezpečenie kompatibility a transfúzna 

technika

U pacientov s chladovými protilátkami treba 
konzervu predhriať 2 hodiny pri 37st.C v 
termostate

Lekár uskutoční overenie krvnej skupiny ABO -
transf. preparátu len pri podávaní transfúzie 
erytrocytov.

Overenie krvnej skupiny pacienta je nutné

pri všetkých podaniach Ery, Tr. Plazma/ 

Pred a po každej transfúzii akéhokoľvek krvného 
prípravku sa u pacienta  vyšetruje telesná teplota, tlak 
krvi, pulz a moč chemicky. Zaznamenajú sa do tlačiva 
o zázname podávania tr. Lieku.

Udaj že pacient po transfúzii nemočil nesmie byť!!



Zabezpečenie kompatibility a transfúzna 

technika

Ak podanie transfúzneho lieku prebehlo bez 
komplikácií, musí pacient zotrvať po jej ukončení 

4 hodiny v zdravotníckom zariadení za účelom 
sledovania.

Lekár monitoruje očakávaný liečebný účinok transfúzie 
KO pred a po. Sleduje či nezlyhal očakávaný liečebný 
účinok predovšetkým z dôvodu aloimunizácie pacienta



Zabezpečenie kompatibility a transfúzna 

technika

Biologický pokus (3x 10-20ml krvi rýchle a 3 min)

Lekár musí sledovať pacienta najmä prvých 15 minút 
podávania transfúzneho lieku. Ak nie je prítomná 
zmena klinického stavu, zapíše ho ako negatívny.

Následene zabezpečí, aby sestra, ktorá sleduje pacienta 
počas celej doby podávania, v prípade rozpoznania 
akejkoľvek nežiadúcej reakcie okamžite zastavila 
transfúziu, ponechala venepunkciu, privolala lekára a 
poskytla potrebné informácia

Pri tečení transfúziu neprepichovať a neodvzdušňovať.

Po stečení krvi ihlu vydezinfikovať, vrecúško vložiť na

48 h. do chladničky



Transfúzne reakcie

• Medzi transfúzne komplikácie patria 

potransfúzne reakcie a zlyhanie 

očakávaného liečebného účinku



Potransfúzne príhody

1 Akútna hemolytická reakcia

Inkompatibilita v ABO systéme

Prejavy: dušnosť, úzkosť, nekľud, tlak na hrudníku,

bolesti v lumbálnej oblasti, nauzea, potenie, tachy-

kardia, hypotenzia, šok DIC, 

akútna fáza sa rozvinie do 1 hod ( prítomný voľný Hb

v plazme a v moči, zvýši sa  Bilirubín.)

Terapia: prerušenie transfúzie, 20%Manitol dávka do

100g/24h, kortikoidy, terapia šoku, pri anúrii hemo-

dialýza

Prevencia: dôkladná príprava a kontrola transfúzie a

transfúznej techniky, podanie otypovaných prípravkov



Potransfúzne príhody

2. Pyretická reakcia

Podmienená prítomnosťou pyrogénov v konzerve

a/alebo anti -Le protilátok- u polytransfundovaných,

a po pôrode                           

Prejavy: teplota , triaška, bolesť hlavy

Terapia: antipyretiká, sedatíva, kortikoidy

Prevencia: Podávanie deleukotizovaných erytrocytov

(filtrované, preprané) 



Potransfúzne príhody

3. Alergická reakcia

Prejavy: urtika, pruritus, závraty, angioneurotický 

edém, anafylaktický šok

Terapia: antihistaminika, kortikoidy

Prevenia : profilakticky pred transfúziou podať 
antihistaminika

4. Bakteriálno- toxická reakcia

Kontaminovaná krvná transfúzia napr. G- bakt.

Prejavy: dochádza k endotixínovému šoku  

s aktivácoiu DIC

Terapia: ATB, protišoková liečba, liečba DIC 

Prevencia: dodržanie opatrení pri odbere, skladovaní a 
podávaní transfúzie



Potransfúzne príhody

5 Obehová- kardiovaskulárna reakcia

Prejavy : hypervolémia, zlyhanie srdca

Terapia: zníženie tempa transfúzie, Furosemid

6Mikroagregáty

Prejavy: pľúcna insuficiencia

Opatrenia: filtre na transfúznych súpravách

Pri podávaní viacerých transfúzií erytrocytov 
nutná suplementácia Calcia

Akútne poškodenie pľúc TRALI môže byť 
spôsovené transfúziou plazmy , ktorá obsahuje 
anti-granulocytové protilátky



Oneskorená potransfúzna 

hemolytická reakcia (extravaskulárna)

• Vyvíja sa zvyčajne v odstupe 1-25 dní od 

podania transfúzie  a zapríčiňuje ju 

prítomnosť získaných alebo primárnych 

protilátok v krvi príjemcu ( anti K, anti Le, 

anti D). Klinicky zvyčajne vznikne ikterus a 

anemizácia, pokles Hb, Ht, 

• pozit. Coombsove testy, zníži sa hodnota 

haptoglobínu. Následkom hemolýzy môžu 

vzniknúť závažné komplikácie (renál. Insuff.)



Potransfúzne príhody

7 Neskoré komplikácie-

-aloimunizácia, reakcia štepu proti hostiteľovi- aj

malé množstvo životaschopných Ly v transfúznom

prípravku sa môže deliť

Prevencia:  ožarovanie krvných preparátov pochá-

dzajúcich od príbuzných a prípravkov, ktoré budú

podávané imunokompromitovaným jedincov 

-hemosideróza, prenos infekčných chorôb,

staré transfúzie majú zvýšený obsah K+,

pri masívnych transfúziách- citrát- zníženie Ca 2+

Zlyhanie očakávaného liečebného účinku- refraktérnosť na 
tran. Trombocytov v dôsledku imunizácie antigénmi leukocytov 
a/alebo trombocytov



Opatrenia pri potransfúznych 

príhodách

Prerušenie transfúzie, venepunkcia sa udrží 

infúziou fyziologického roztoku

Odber vzorky 5-7ml krvi pacienta

Zbytok konzervy poslať na KHTK s vypísaným 

hlásením

Vyšetrujú sa:   anti Er protilátky/2h/

anti Le protilátky/8dní/

anti Tr protilátky/ 7dní  

bakteriologické vyšetrenie/ 10dní/

pátranie po hemolýze erytrocytov v prípravku



Opatrenia pri potransfúznych 

príhodách

Ak máme potransfúznu reakciu je potrebné vyplniť 
príslušné tlačivo potransfúznej reakcie, tá môže byť: 

ľahká reakcia: (pyretická, kardiovaskulárna) 

ťažká reakcia (hemolytické reakcie, ťažké elergické a 
pyretické)  

Pri plánovanej hemoterapii výsledok krížnej skúšky 
platí 72h:                                            

Ak je pacient polytransfundovaný vždy treba novú 
skúšku, z krvi pacienta aby sme predišli potransfúznej 
reakcii

Rezervácia krvi na sklade 2 dni, potom sa automaticky 
stornuje 



Modifikovaný výber transfúznych liekov pri 

vybraných situáciách
Erytrocyty O Rh negat

Naraz možno podať 5 TU, v prípade potreby ďalších transfúzií 

sa musí pokračovať v podávaní ERY O Rh negat, prechod na 

rovnoskupinovú krv až po iminohematolog. vyšetreniach.

Ak mne podali 1 až 2 TU môžeme  podávať ďalej 

rovnoskupinovú krv.

Pozor na KS AB Rh negat.

Ak sa pacientovi s krvnou skupinou AB Rh negat. Začala 

podávať krv skupiny A Rh negat už sa nesmie podávať krv 

krvnej skupiny B Rh negat. a naopak. Až do imunohetol.vyš.


