Rapport vid transfusionskomplikation
Vårdadress

Patientidentitet

Bedömning av reaktionens svårighetsgrad

Transfusion

Lätt

Måttlig

Annan :

Erytrocyter
Trombocyter
Plasma

Svår

…………………………………..

Aktuella symptom
Urtikaria
Anafylaktisk chock
Quincke ödem
Illamående/kräkning
Blodtrycksfall
Arytmi
Kramper
Hemoglobinuri
Enstaka utslag
Petechier
Dispné

Tappningsnummer 2

Blodtrycksstegring
Tryck över bröstet
Diarré
Ikterus
Frossa
Generell rodnad
Astma
Cyanos
Pulsstegring
Yrsel
Lumbal smärta

Förlopp
Transfusion påbörjades

Tempstegring ........... OC
började kl ……...

Komponentkod

den …………..…… kl ……… och avbröts kl ………
duration ……………….

då hela enheten/ca ................. mL givits.

Övrigt 1 ……………………………………………...
Transfusionskomplikationen observerades
……………………………………………………………
den …………..…… kl ………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Ja

Nej

Rapportör ………..………………………………….

Tidigare haft transfusionskomplikation
Datum

Blodprov för utredning tagna 3

……………………..

Datum

……………………..

I form av ……………………………………….………

Upplysningar 1-4 finns på nästa sida >>

Blodcentralens anteckningar

Prov före transfusion

finns

saknas

Rapport mottagen den …….………… kl …………

Prov efter transfusion

erhållet

ej erhållet

Antal mottagna enheter ….………………………...…

Tid reaktion (G000)

Nej

Ja

Inspektion

Kvinnlig givare ingår

Nej

Ja

……………………………………………………………

Bakterieodling

Nej

Ja

Registrering av transf m reaktion i ProSang

IgA-bristutredning

Nej

Ja

Leukocytantikroppsutredning

Nej

Ja

Tillåt BAS-test

Nej

Ja

ua

Kontaktad läkare
Utredning utförs

med anmärkning

Ja

…………..………………...………
Nej

Ja

Labnr ………………………...………………...………

Telefonsvar

Preliminärt svar

Slutsvar

BMA sign ……….….....
Läkarsignatur …………...…

datum ……….….....

Rapport till BIS

Ja

datum ……….….....
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UPPLYSNINGAR
1. Vid ”övrigt” kan andra förekommande symptom anges, samt diagnos och
medicinering.
2. Skriv påsens/påsarnas tappningsnummer och komponentkod. Ang även
andra pågående/precis avslutade infusioner.
3. Vid lätta snabbt övergående reaktioner är provtagning ej nödvändig, men
rapportering på denna blankett skall ändå ske till Blodcentralen.
Vid måttlig och svår reaktion skall 2 st 7 mL rör utan tillsats och 2 st
3 mL EDTA-rör tas.
Med prov skall följa ”Remiss, Blodgruppsserologiska undersökningar”.
Patientidentitet skall vara intygad.
Lämna dessa prov och ifylld rapportblankett till Blodcentralen.
Lämna även påsen/påsarna, väl försluten i separat plastpåse samt
tillhörande följesedel.
Med ledning av uppgifter om patientens symptom, vid inträffad transfusionskomplikation, avgör blodcentralens läkare, vilka åtgärder som skall vidtagas
med de inlämnade proven.
Vid misstanke om transfusionskomplikation till följd av bakteriellt
kontaminerad komponent, måste blodpåsen snarast lämnas till
Blodcentralen. Odling på komponenten ombesörjes av Blodcentralen.
Odling på patientens blod (blododling) ombesörjes av vårdavdelningen/
mottagningen.
Kontakta Blodcentralen om något är oklart!.
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