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PIRKANMAA: VERIVILJELYDIAGNOSTIIKKA UUDISTUU 11.10.2017
Veriviljelypullojen toimittaja ja laboratoriotietojärjestelmä vaihtuvat
veriviljelyseulonnan osalta 11.10.2017 alkaen.
Uudet veriviljelypullotyypit ovat:
BD Bactec Plus Aerobic/F
BD Bactec Lytic/10 Anaerobic/F
BD Bactec Peds Plus/F

Uusi pullomalli sopii vakuumiveriputkille tarkoitettuun adapteriin, joten erillistä
leveämpää näytteenottoadapteria ei enää tarvita (nämä tullaan keräämään
pois).
Veriviljelynäytteiden otto ja lähettäminen laboratorioon tapahtuu kuten
ennenkin, eli näytteet tulisi ottaa siipineulaa käyttäen, jotta veriviljelypullo ei
asetu ylösalaisin näytteenottotilanteessa (kts. laboratorio-ohjekirja).
Uudistuksen myötä potilaan näytteenotossa tapahtuneita poikkeavuuksia,
jotka voivat vaikuttaa viljelytulokseen pyydetään kirjaamaan, jotta niiden
perusteella voidaan tarvittaessa kommentoida viljelytulosta. Lasten
veriviljelyvastauksiin ei laiteta kommentteja näytteenoton poikkeamista.
Näytteenottajia pyydetään merkitsemään huopakynällä
poikkeavuudesta kertovan koodi seuraavasti:
Vain aikuiset:
VVA: Näytettä on saatu <50 % tavoitteesta (< 5 ml/pullo).
VVB: Näyte on otettu suonikanyylista
VVC: Näytteenotossa on ollut vaikeuksia.

pullon

kylkeen

Muutoksen astuessa voimaan, pyydämme, että kaikki asiakkaat ja
toimipisteet palauttaisivat vanhat veriviljelypullot ja tilaisivat vastaavan
määrän uusia tilalle.
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Uudistuksen myötä myös laboratoriovastauksiin tulee muutoksia:
•

Kaikki B -BaktVi -seulotut näytteet vastataan joko ”negatiivinen” (6
vrk inkubaation jälkeen) tai ”jatkoon” (max. inkubaatioaika 6 vrk)

•

Jatkoon päätyville näytteille luodaan laboratoriossa automaattisesti B BaktJVi –jatkotutkimus (kuten tähänkin asti), jolle vastataan
varsinaiset gram-värjäys-, mikrobilöydös- ja herkkyystulokset.
Jatkoon voi päätyä myös näytteitä, joissa on runsaasti leukosyyttejä,
mutta ei bakteereita. Tällaisille näytteille annetaan 6 vrk
inkubaatioajan täytyttyä B –BaktJVi –vastaus ”negatiivinen” ja
vastaukseen liitetään lausunto, jossa todetaan leukosyyttien runsas
määrä.

•

Laboratoriojärjestelmän muutoksen myötä jatkotutkimusvastaus lähtee
ns. ”korjausvastauksena”. Tämä ei kuitenkaan vaikuta itse tuloksiin tai
tulosnäkymiin.

Lisätiedot

Muutos astuu voimaan 11.10.2017. Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden
tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi.
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