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Byte till ny remiss för Klinisk kemi
Nya remissen gäller från måndag 27 november.
Från den 27 november börjar den nya remissen att gälla, de gamla remisserna kan kasseras.
De patienter/klienter som fått den gamla remissen kan använda den när de går för provtagning under en
övergångsperiod.
Remissen för hälsokontroller kommer fortfarande att kunna användas.
Remissbytet innebär att P-Glukos kommer att analyseras på ett nytt rör med rosa-grå propp för venprovtagning
med etikett nr 4 Styrkod Z8.
I det nya röret för Glukos stabiliseras glukosnivån omedelbart. Röret innehåller förutom
natrium-fluorid även citratbuffert (kallas för ”FC-Mixture”). Det nya röret kan därför förvaras
ocentrifugerat en längre tid än nuvarande rör; rekommenderad hållbarhet som helblod: Upp till
48 timmar i rumstemperatur, 72 timmar i kyl.
Röret kan beställas via Medicarrier, Vacuette FC-Mix Art nr: 68681.
Viktig information för provtagning:
• Röret måste vändas 10 gånger direkt efter provtagning. Otillräcklig blandning resulterar i hemolys
och kan medföra att Glukos inte kan besvaras.
• För att undvika kontamination mellan rören ska FC-Mixture-röret tas sist om flera rör ingår in
provtagningen.
• Det nya röret kan skickas ocentrifugerat och håller upp till 48 timmar i rumstemperatur, 72 timmar
i kyla.
För mer information om hantering se https://www.aleris.se/Har-finns-vi/Stockholm/Medilab/AlerisMedilab/Klinisk-kemi/Sortering-och-packning-av-prover/.
Röret ska endast användas för analys av Glukos och inte användas för analys på patientnära glukosinstrument.
EDI koden för P-Glukos är ML201041
För frågor angående remissleveranser, kontakta Susanne Eriksson, serviceavdelningen 08-123 191 18
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