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1. PRIPRAVA VZORCA ZA CENTRIFUGIRANJE 

Vzorce najprej uredimo in pripravimo za centrifugiranje. Pustimo jih v originalni (primarni) epruveti in 
predvidimo dovolj časa za popolno koagulacijo. Spontana in popolna koagulacija poteče običajno v 
30 do 60 minutah pri sobni temperaturi (22-25°C). če čas koagulacije ni zadosti dolg, lahko latentni 
fibrin povzroča težave v analiznih instrumentih. Koagulacijo pospešimo z aktivatorjem. Če za to 
uporabimo trombin, lahko centrifugiramo po približno 2 do 5 minutah. Kri z antikoagulantom lahko 
centrifugiramo takoj. Nekateri testi zahtevajo polno kri, zato teh vzorcev ne centrifugiramo. Epruveta 
s krvjo mora biti ves čas zamašena, tudi med centrifugiranjem. Če je epruveta zaprta, preprečimo 
zunanjo onesnaženost vzorca, izhlapevanje, razlitje.  

Vzorce urina centrifugiramo, če je naročen urinski sediment. Urin iz primarnega lončka prelijemo (10 
mL) v koničastno urinsko epruveto in jo centrifugiramo zaprto.   

Shema centrifugiranja v laboratoriju ZD Jesenice: 

 

• KKS, DKS, SR, CRP-polna kri: NE 

• CRP-plazma: JA - TAKOJ 

• Urinska analiza: NE 

• Urinski sediment: JA - TAKOJ 

• Biokemične preiskave: JA – PLAZMA TAKOJ, SERUM PO 30 do 60 MINUTAH 

• HbA1c: NE 

• PČ: JA - TAKOJ 

• Imunološke preiskave: JA – PLAZMA TAKOJ, SERUM PO 30 do 60 MINUTAH 

• IM specifična protitelesa - serum: JA – PO 30 do 60 MINUTAH  

• IM nespecifični test – polna kri: NE 

• Vzorci za serološke preiskave NLZOH: JA – PO 30 do 60 MINUTAH 

• Vzorci za Zavod za transfuzijo: NE 

• Vzorci za ZD Kranj in Ljubljano: glej navodila SOP III.13.ZUNANJI LABORATORIJI/NAV: 
PRIPRAVA IN TRANSPORT VZORCEV V ZUNANJE LABORATORIJE 

 

 

2. CENTRIFUGIRANJE 

Pri centrifugiranju moramo upoštevati priporočila proizvajalca epruvet in navodila za analizni 
postopek. Za različne vzorce oziroma preiskave uporabimo različno relativno centrifugalno silo 
(hitrost vrtenja) izraženo s številom obratov na minuto in različne čase centrifugiranja.  
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Če niso navedene posebne zahteve za določene preiskave, vzorce centrifugiramo na sobni 
temperaturi 22-25°C. 

Vzorec centrifugiramo samo enkrat. Če kri v originalni epruveti, potem ko s pipeto predenemo serum 
oziroma plazmo v drugo epruveto, ponovno centrifugiramo, pridobimo majhno dodatno količino 
supernatanta. Če bi v tem supernatantu določili katerikoli analit, bi dobili napačen rezultat, ker se je 
po ponovnem centrifugiranju spremenilo razmerje med plazmo in eritrociti v primerjavi s prvim 
centrifugiranjem. Če se zaradi majhne količine dobljenega supernatanta odločimo še za drugo 
centrifugiranje, moramo prvi in drugi supernatant združiti in pomešati. Šele tako dobljeni serum 
oziroma plazmo analiziramo. Vzorcev v epruveti z dodatkom gela nikoli ne centrifugiramo ponovno.  

Shema programov centrifugiranja v laboratoriju ZD Jesenice*: 

Centrifuga »URINI« TEHTNICA CENTRIC 350 

 

• Program 1: URIN (2000 obratov, 5 min) 

• Program 2: CRP (3500 obratov, 5 min) 

• Program 3: PLAZMA (3900 obratov, 10 min) 

• Program 4: SERUM (3500 obratov, 10 min) 

 

Centrifuga »BIOKEMIJA« TEHTNICA CENTRIC 400 

 

• Program 1: PLAZMA (3900 obratov, 10 min) 

• Program 2: CRP (3500 obratov, 5 min) 

• Program 3: SERUM (3500 obratov, 5 min) 

 

Centrifuga »KAPILARNA« EPPENDORF MINISPIN  

 

• Nastavljen program: SERUM IN PLAZMA (13.4 rpm, 10 min) 

 

 

 

 

*kateri vzorec centrifugiramo pri kateri centrifugalni sili in koliko časa, opisano v navodilih SOP 
III.11.OBVLADOVANJE PREDANALITSKIH VIROV/NAV: VZORCI KRVI (GREINER) 

Vir: SZKKLM Priporočila za ravnanje s krvnimi vzorci 2006 


