آزمایش گازهای خون شریانی( ) ABG

آزمایش بیوشیمی -آنسیم  -هورمون و سرولوشی

آزمایش PT – PTT - Fib
لوله PT-PTT-Fibهحتوی هحلول سیترات سذین

لوله لخته  ،بذوى هاده ضذ انعقاد (جوع آوری سرم )

لَلِ ذًَگیزی یکبار هصزف پالستیکی  ،جْت تست  PT – PTTکِ
بزایml2ذًَگیزی تْیِ ضسُ ّز ٍیال حاٍی  0.2mlهحلَل ضس اًؼقاز
سیتزات سسین با غلظت  %2.3هی باضس کِ هی بایست بِ آى هقسار 1.8 ml
ذَى (تا ذط ًطاًِ رٍی لَلِ) اضافِ ًوَز .
 -1بزای جلَگیزی اس لرتِ ضسى ذَى بایس بالفاصلِ ٍ بِ آراهی لَلِ را چٌس

سرنگ هپارینه

 -1قبل اس ذًَگیزی اس ضزیاى،بزای بزرسی گززش ذَى جاًبی

لَلِ ذًَگیزی یکبار هصزف پالستیکی ٍیا

آسهایص آلي را اًجام زّیس .

لَلِ ضیطِ ای ،فاقس هحلَل ضس اًؼقاز جْت
جوغ آٍری سزم کِ بزای 5-10mlذًَگیزی

 -3ذَى ضزیاًی را ًبایس اس زستی کِ زارای فیستَل یا ضٌت
 AVهیباضس گزفت.

تْیِ ضسُ است.

 -2پس اس گزفتي ذَى ضزیاًی هحل سَراخ را  2-5زقیقِ فطار

بار ( 8تا 11هزتبِ) سزٍ تِ ًوَزُ تا ذَى با هازُ ضس اًؼقاز بِ ذَبی
هرلَط ضَز .
 -3زر صَرتی کِ بیوار زارٍ (ٍارفاریي ّ،پاریي ٍیا ّز ًَع زارٍیی کِ زر
آسهایص ّای اًؼقازی تساذل ایجاز هی کٌس)هصزف هی کٌس بایس زر بزگِ
زرذَاست آسهایص قیس ضَز.
 -2ػسم رػایت ًسبت حجن ذَى بِ حجن ضس اًؼقاز  ،بز رٍی ًتایج آسهایص
تاثیز ذَاّس گذاضت .

زّیستا ّواتَم بِ ٍجَز ًیایس .اگز سهاى لرتِ ضسى ذَى
ً -1وًَِ اس ست سزم ٍ یا اس زستی کِ زر آى تشریق صَرت
هیگیزز تْیِ ًطَز.

تقزیباً بِ هست  15زقیقِ هحل را فطار زّیس.

 -2بؼس اس جوغ آٍری ًوًَِ ذَى اس بیوار ً،وًَِ بایس بِ آراهی زر
جسار زاذلی لَلِ ترلیِ گززز تا اس ّوَلیش ًوًَِ جلَگیزی ضَز.
 -3ضزایط بیوار اػن اس ًاضتایی ٍ غیزُ جْت تستْای هرتلف
رػایت ضَز .

 -4اگز بِ بیوار هتٌاٍباً ّپاریي تشریق ضَز  ،ذًَگیزی بزای
تستPTTرا 21-61زقیقِ پیص اس زٍس بؼسی ّپاریي اًجام زّیس.

بیوار غیز طبیؼی است ٍ یا زارٍی ضس اًؼقاز هصزف هیکٌس،
 -4بزای ذًَگیزی ضزیاًی اس یک سزًگ ّپاریٌِ بسٍى َّا با
سز سَسى زارای زرجِ پاییي استفازُ ًواییس.
 -5حباب ّای َّا زاذل سزًگ را ذارج ًواییس.
 -6سزًگ ذَى ضزیاًی را رٍی ید بگذاریس ٍ بالفاصلِ بِ

 -4جْت ارسال آسهایطات ترصصی قبل اس ارسال ًوًَِ با پذیزش

آسهایطگاُ ارسال ًواییس.

آسهایطگاُ ّواٌّگی ضَز .

 -5اگز بیوار بِ صَرت هساٍم ّپاریي زریافت هیکٌس  ،هیتَاى ذًَگیزی را
زر ّزسهاًی اًجام زاز.

 -5زر هَرز آسهایطاتی هاًٌس  FeٍPhos،Caحتواً اس لَلِ ًَ ٍ
یا اسیس ٍاش استفازُ گززز .
اولیت و ترتیب جمع آوری نمونه در لوله های آزمایش

آزمایش رزرو خون و کراس مچ
ً -1وًَِ ( CBCجْت گزٍُ ذَى) ٍ لرتِ (سزم بزای کزاس هچ) بِ ّوزاُ
زرذَاست ذَى بِ آسهایطگاُ ارسال ضَز.
 -3هطرصات بیوار ضاهل ًام ٍ ًام ذاًَازگی،ضوارُ پذیزش ٍ ضوارُ پزًٍسُ

 -3لَلِ حاٍی ضس اًؼقاز سیتزات سسین جْت تستْای اًؼقازی .
 -2لَلِ . ESR
 -4لَلِ بسٍى هازُ ضس اًؼقاز (جْت سزم ) .

الشاهاً بزرٍی ًوًَِ ّا زرج ضَز.
 -2حساقل سهاى السم جْت اًجام آسهایص کزاس هچ استاًسارز یک ساػت
هی باضس.

 -1ابتسا لَلِ کطت ذَى( حفظ استزیل بَزى سز سَسى ).
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 -5لَلِ ّپاریٌِ .
 -6لَلِ حاٍی ضس اًؼقاز . )CBC( EDTA
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