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Rutiner för intraosseös provtagning
Endast ett fåtal analyser kan utföras på material från intraosseös provtagning från
benmärg.
Informationen i tidigare meddelande från Laboratoriemedicin angående användningen av dessa
provmaterial är fortfarande aktuell och repeteras i detta meddelande. Orsaken till den
begränsade användningen är att benfragment i provmaterialet kan skada instrumenten. Av
samma anledning är det inte tillåtet att analysera proverna på blodgasinstrumenten.
Följande analyser kan utföras:
1. Akut blodgruppering. Använd EDTA-rör (7 mL). Beställ analysen på blodcentralsremiss
(gul, A5). Det är viktigt att det anges på remissen att provet har tagits inraosseöst (anges
i fältet Diagnos: Särskilda upplysningar).
2. Patientnära analys av Hb, glukos och CRP. Använd EDTA-rör. Analys utförs lokalt på
akutmottagningarna i Västerås och Köping samt på IVA i Västerås. Analys av CRP kan
endast utföras på akutmottagningen i Västerås. Hb analyseras på HemoCue, glukos
analyseras på HemoCue eller Freestyle Precision PRO och CRP analyseras på Afinion.
Observera att referensintervall saknas för dessa analyter. Endast ett fåtal studier har
publicerats där man har jämfört prover från intraosseös provtagning mot perifert tagna
prover. De data som finns tillgängliga talar för att överensstämmelsen är relativt god för
Hb och glukos (1-6). Inga studier har påträffats för CRP.
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