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Introduktktk ion

Procedurer for returtagning af erytrocytsuspensioner og plasma
efter at de har været udleveret til en klinisk afdeling, har på
Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) været, at blodkomponenter
kan indgå i lagerbeholdningen igen, hvis de returneres indenfor
30 minutter efter udlevering. KIA registrerer alle udleveringer,r,r
herunder antal kassationer fx fordi de ikke leveres retur indenfor
30 minutter. For at nedbringe antallet af kassationer ændres den
tilladte returtagningstid til 60 minutter.
I TransfusionsMedicinske Standarder (TMS 5.3-2022) (1),
fremgår at blodkomponenter ikke må indgå i disponibelt lager,r,r
hvis de har været opbevaret under ukontrollerede
omstændigheder i mere end 60 minutter.
Ifølge Guide for the preparation, use and quality assurance of
blood components, 20. udgave (2), kan opbevaringsperioden
udenfor temperaturkontrollerede omgivelser ændres fra 30 til 60
minutter,r,r hvis det er sikret, at den øgede tid ikke påvirker
sikkerheden og kvaliteten af blodkomponenten ligesom det
anbefales at transport af blodkomponenter ikke sker ved
temperaturer som overstiger 10 °C.
KvKvK aliteten af blodkomponenter herunder uddaterede
komponenter monitoreres jf. gældende standarder (2) gennem
et fastlagt kvalitetskontrolprogram.
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan
kernetemperaturen i henholdsvis erytrocytsuspensioner og
plasmaportioner påvirkes ved opbevaring i 60 minutter ved
stuetemperatur,r,r samt efterfølgende ved køleskabstemperatur.

Materiale og metoder

En blodkomponent (erytrocytsuspension/plasmaportion)
anbragtes ved køleskabstemperatur natten over for at opnå
stabil kernetemperatur. Omgivelsernes temperatur
monitoreredes med Escort iLog datalogger programmeret til at
logge hvert andet minut. Føleren til et testo 108-2 termometer
blev placeret i umiddelbar nærhed af blodkomponenten i
køleskabet.
Inden blodkomponenten blev udtaget af køleskabet, blev føleren
fra Testo 108-2 placeret i portionen via indstiksmembranen. Da
stabil kernetemperatur var opnået, noteredes denne og
blodkomponenten (stadig med temperaturføler i) blev udtaget
fra køleskabet.
En Escort iLog datalogger,r,r som var placeret i umiddelbar nærhed
af portionen på bordet, blev aktiveret og loggede omgivelsernes
temperatur hvert andet minut i den time, blodkomponenten blev
opbevaret ved stuetemperatur. Kernetemperaturen, målt med
føleren fra Testo 108-2 temperaturmåler,r,r blev noteret hvert 5
minut. Efter 60 min placeredes blodkomponenten igen ved
køleskabstemperatur med Testo 108-2 føleren i.
Kernetemperaturen blev noteret hvert 10. minut i 60 minutter ved
køleskabstemperatur.

Resultater

Ved forsøget (udført 3 gange) ses det ved erytrocytsuspensionen, at
kernetemperaturen overskrider 10°C ved ca. 15-25 minutter ved
stuetemperatur. Kernetemperaturen vurderes at afhænge af omgivelsernes
temperatur. En kernetemperatur på under 10°C opnås igen i køleskab efter
ca. 20-30 minutter,r,r se figuren til venstre.

Ved forsøget (udført 3 gange) ses det ved plasmaportionen, at
kernetemperaturen overskrider 10°C ved ca. 10-20 minutter ved

stuetemperatur. Kernetemperaturen vurderes at afhænge af omgivelsernes
temperatur. En kernetemperatur på under 10°C opnås igen i køleskab efter

ca. 15-30 minutter,r,r se figuren til højre.

Konklusion

På baggrund af forsøget, vil vi anbefale, at der etaberes en spærring på mindst 30
minutter fra returtagning til blodkomponenten (både plasma og
erytrocytsuspension) igen kan udleveres.
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