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TAM KAN
1.TANIM:Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikuagulen
ve torba kullanılarak alınan kandır. Kan bileşenleri hazırlamak kaynak olarak kullanılır.
2.ÖZELLİKLERİ: Tam Kandaki fosfor VIII,Lökosit ve trombositler 24 saatten uzun süre saklandığında
hızlı boşalacağından,hemostaz bozukluklarında  tam kam kullanımı uygun değildir.
3. HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ:
   3.1 Etiketleme: Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir.
   -Hazırlayan Transfüzyon Merkezi Adı-soyadı ve kodu.
   - İzlenebilirlik kriterlerini karşılayan kod.
   - ABO ve Rh (0) grubu
   - Bağış Tarihi
   - Antikuagulen solüsyonunun adı
   - Kan bileşenlerin adı ve son kullanma tarihi
   - Bileşenin hacmi veya ağırlığı ile saklama sıcaklığı.
   3.2.Saklama Koşulları: Transfüzyon amacı ile alınan tam kan +2 derece ile +6 derece aralığında
saklanmalıdır. CPD-AL için saklama süresi 35 gündür.
   3.3.Kalite kontrol: Tam kanın güvenliği  ve etkinliğini  sağlamak için gereken kalite kontrolü kan
alınmasıyla
başlar.

Kontrol Edilecek           Kalite koşulu                                           Kontrol Sıklığı                     Kontrol
Yöntemi
   Parametre
   ABO,Rh (A)                Gruplama                                                    Tüm Üniteler                      Gruplama Lab.

   Anti HİV                     Onaylanmış bir tarama testi ile Negatif      Tüm Üniteler                      Tarama lab.

   HBsAs                        Onaylanmış bir tarama testi ile Negatif       Tüm Üniteler                       Tarama

Lab.

   Anti HİV                    Onaylanmış bir tarama testi ile Negatif       Tüm Üniteler                       Tarama Lab.

   Siflis                           Tarama testi Negatif                                     Tüm Üniteler                       Tarama lab.

Hacim                       Antikuagulen Hariç 450 ml +- %10            %1 ile min.Ayda 4 Ünite    Ürün Hazırlama

Lab.

 3.4.Taşıma:  Alındıktan  sonra  +2  ile  +6  derece  arasında  sıcaklığı  kontrol  edilebilir  ortamda
tutulmalıdır.  Maksimum  24  saatlik  ulaşım  süresi  sonunda  sıcaklığını  +10  dereceyi  aşmayacağını
garanti edebildiği taşıma sistemleri kullanılmalıdır.
   3.5.Kullanım Endüksiyonları ve Uyarılar:  Tam Kan, uygun plazma ürünleri ve kan bileşenlerinin
bulunamadığı durumlarda yalnızca eritrosit ve kan hacmi eksikliği birlikte ise kullanılmalıdır.
   Gerekli Transfüzyon öncesi testler kullanılarak alıcının tam kan ile uygunluğu doğrulanmalıdır.
   3.6.Yan Etkileri:
   - Dolaşım yüklenmesi                                                           
- Hemolitik Transfüzyon reaksiyonları
 - Hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonları                   
 - Kanın Kontaminasyonuna bağlı sopers   
 - Dikkatli Bağışçı seçimi ve tarama testlerine rağmen enfeksiyon bulaşı (Hepatit,HİV,vb.)mümkündür.
  - HCA ve eritrosit antijenlerine karşı alloimmünizasyon 
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   - Yenidoğan ve KC fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sitrat entoksikasyonu 
  - Post Transfüzyonlarda biyokimyasal dengesizlik
  - Post Transfüzyon purpura
  - Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı
  - Taranmamış yada tanımlanmamış diğer patojenlerin bulaşı
  - Transfüzyonla ilişkili Graft versus host hastalığı

ERİTROSİT SÜSPANSİYONU:
1.TANIM: Tam kandan plazmanın uzaklaştırılması dışında herhangi bir işlem yapılmaksızın hazırlanan
bileşendir.
2.ÖZELLİKLERİ: Bileşenin hemotokriti 0,65-0,75 arasındadır.Her bir ünite, işlem sonunda minimum 45
gr. hemoglobin içermelidir.
   Özel bir işlem uygulandıysa, lökositlerin büyük kısmı ve kullanılan santrifügasyon metoduna bağlı
olarak değişen miktarda trombosit üründe kalır.
3.HAZIRLAMA  YÖNTEMLERİ:  Bileşenlerin  hazırlanması  için  Santrifügasyondan  sonra  plazma  tam
kandan uzaklaştırılır.
   Etiketleme, Saklama koşulları,Kalite kontrol, Taşıma, Kullanım uyarıları ve Yan etkileri Tam kanda
olduğu gibidir.
   Kullanım Endiksiyonları: Eritrosit süspansiyonları  kan kaybı replasmanında ve hastanın hipoksimi
tolere edemediği durumlarda kullanılır.
   Hacim: 280 +- 50 ml. dir. 

TROMBOSİT SÜSPANSİYONU:
1.TANIM: Taze tam kandan hazırlanan,tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve etkin formda
bileşendir.
2.ÖZELLİKLERİ:  Bir  ünitedeki  tormbosit  içeriği  50-60  ml  süspansiyonda  45-85x109  arasında
değişecektir. içinde 0,005-1x109 lökosit, 0,2-1x109 eritrosit olabilir. 
3.HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ:
   a-Trombisitten Zengin Plazma Hazırlanması:
   İlke:+ 20C’ ile +24C’ arasındaki sıklıkta en fazla 24 saat beklemiş bir ünite tam kan santrifüj edilerek
plazmada yeterli sayıda trombosit hazırlanır.
   Yöntemin Kilit Noktaları:
-santrifüj  işlemin  etkinliği  g  x  dakika  olarak  tanımlanır.  Santrifüj  işlemi  sırasında  kanın  sıcaklığı
standart olmalıdır.
-Santrifüj  işlemi  sonrası  kan  bileşenleri  katmanları  bozulmamalıdır.  Üstte  kalan  plazmanın
uzaklaştırılması  çok  hızlı  yapılmamalıdır  ayırma  işlemi  eritrosit  tabakasının  8-10  mm  üzerinde
durdurulmalıdır.
b-Trombositte zengin plazmadan,trombosit hazırlanması:
        İlke:TZP içindeki trombositler yüksek devir santrifügasyonla çöktürülür.
Üstteki  trombositten  fakir  plazma,trombositlerle  beraber  50-70  ml  bırakılacak  şekilde  alınır;Son
olarak Trombosit kümeleri ayrıştırılıp süspansiyon haline getirilir.
        İlke:+20C’  ile  +24C2  arasındaki  sıcaklıktaki  en  fazla  24  saat  beklemiş  bir  ünite  tam
kan;Trombositler lökasetlerle birlikte buff coot içinde çökecek şekilde santrifüj edilir.
        3.1.Etiketlime:
        Aşağıdaki Bilgiler Etiketin üzerinde Bulunmalıdır.
 - Hazırlayan hizmet5 birimi
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 - Ünite numarası
 -  ABO Rh(A) grubu
 -  Beyin tarihi
 -  Antikuagulan solüsyonun adı ve ek solüsyonun adı
 -  Ek bileşen bilgileri
 -  Son kullanma tarihi ve saklama sıcaklığı 
         3.2.Saklama  koşulları:Trombositler  canlılarını  ve  hemostatik  aktivitelerini  optimal  olarak
görüntüleyen koşullarda saklanmalıdır.
     Trombositler plazma veya bir plazma + besleyici solüsyon kombinasyon içinde saklanabilir.
     Torbalar trombositlere gereken oksijen sağlayacak gaz geçirgenliğine sahip olmalıdır.
         Saklama Sıcaklığı +20C ile +24C’ Arasında Olmalıdır
     Trombositler için  maksimum  saklama  süresi  5  gündür.Ancak  baktariyel  kontaninasyonun
saptanması veya azaltılmasına yönelik ek bir yöntemin kullanılması durumunda 7 gün saklanabilir.
         3.3.Taşıma:Taşıma sırasında trombosit süspansiyonlarının sıcaklığı,saklama için önerilen şartlara
mümkün olduğunca uygun olmalıdır ve teslim alındığında tedavide acilen kullanılmayacaksa önerilen
koşullarda saklanmalıdır.kullanım önerisi çalkalanması önerilir.
 3.4.Kullanım Endikasyonları Ve Kullanım Uyarıları:
     -Trombasit sayısının düşük olması 
     -Ciddi kanamalarda seyreden ciddi trambostopan varlığı 
     -Bakteriyel kontaminasyon bulunmadığını güvence altına alan bir sistem kullanılmıyorsa saklama
öncesi havuzlanan trombositler bağışı takiben 5 güne kadar saklanabilir.
     -Havuzlama saklama sonrası açık sistem ile yapılıyorsa trombositler mümküm olduğunca hızlı,en
geç 6 saat içerisinde transfüze edilmelidir.   
3.5.Yan Etkileri:
  -Hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonu oluşabilir.
  -Uyumsuz transfüzyonlarda anti-A,-B ye bağlı hemolitik reaksiyonlar 
  -Nadir durumlarda protozoal bulaş(malarya gibi) olabilir.
  -Kanın kontaminasyonuna bağlı sepsis 
  -Hosttransfüzyon purpra oluşabilir.
    TAZE DONMUŞ PLAZMA
1.TANIM: Labil pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabileceği bir sürede ve uygun
bir sıcaklıkta dondurularak,gerek tam kan gerekse aferezle toplanan plazmalar transfüzyon amacıyla
hazırlanan bileşendir.
2.ÖZELLİKLER: Bu bileşen stabil  kuagulasyon faktörleri,albümin ve immünglaküsleri normal plazma
düzeylerinde içerir.
3.HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ:
   Tam kandan:Plazma,kendine bağlı  transfer  torbaları  kullanıldığı  bir  kan  torbasına  alınmış  tam
kandan,tercihen  ilk  6  saat  içinde  veya  buzdolabında  saklanmışsa  18  saat  içinde  yüksek  hızda
santrafigasyon ile ayrılır.
   Aferez  yoluyla:Plazma  aferezte  toplanabilir  dondurma  işlemi  ayrılmadan  ilk  6  saat  içerisinde
yapılmalıdır.
   3.1 Etiketleme:Aşağıdaki bilgiler etiketi üzerinde bulunmalıdır.
    -Hazırlayan hizmet birimi,Ünite no ve ABO Rh(A) grubu 
   -Bağış tarihi, Antikuagulan solüsyonunun adı ve Bağış tarihi 
   -Antikuagulan solüsyonunun adı ve kan bileşeninin adı 
   -Son kullanma tarihi, bileşenin ağırlığı ve saklama sıcaklığı 
    3.2 Saklama koşulları:Optimal saklama sıcaklığı -25C’ veya altındadır.Saklama sıcaklığına göre izin
verilen saklama süresi şöledir: -25C’ altında 36 ay -18C’ derece ile -25C’ arasında 3 ay
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   3.3  Taşıma:Taşıma  sırasında  saklama  sıcaklığı  korunmalıdır.Hemen  kullanılmayacaksa  önerilen
sıcaklıkta hemen depolanmalıdır.
   3.4 Kullanım Endikasyonları Ve Kullanım Uyarıları:
   TDP,  özellikle  çok  sayıda  kuagulasyon  faktör  eksikliği  olan  klinik  durumlarda  ve  sadece  virüs
inaktivasyonu  yapılmış,  stabil,  spesifik  pıhtılaşma  faktör  konsantrelerinin  olmadığı  durumlarda
kullanılır.
   TDP, Basitçe volüm açığını kapatmak veya immünglabulin kaynağı olarak kullanılmamalıdır.
   TDP, Plazma proteinlere intoleransın olduğu hastalarda kullanılmamalıdır.
   TDP, ABO kan grubu uyumlu plazma kullanılmamalıdır.
   TDP, eritildekten hemen sonra kullanılmamalıdır.Tekrar dondurulmamalıdır.Zorunlu durumlarda 2-6
C’ de en çok 24 saat bekletilebirlir.   TDP, torbası kontrol edilmelidir.
   3.5 Yan Etkileri:-Fazla miktarda TDP kısa sürede transfüze edilirse sitrat toksitesi oluşabilir 
–Dikkatli bağış seçimi ve tarama testlerine rağmen viral bulaş(Hepatit, HİV vb)mümkündür.
 –Kanın kontimanasyonuna bağlı sepsis.
 –Transfüzyonuna bağlı akut akciğer hasarı. 
–Tanımlanmamış veya tanımlanmış diğer patojenlerin bulaşı.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Kalite Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı
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