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1. UVOD 

Zdravniki uporabljajo rezultate laboratorijskih analiz pri diagnostiki bolezni, za spremljanje njenega 
napredovanja in odzivanja na terapijo. Bolezen ni edini vzrok nenormalnih laboratorijskih izvidov: 
številni dejavniki vplivajo na sestavo telesnih tekočin. Variabilnost rezultatov zaradi predanalitičnih 
vplivov je običajno večja od analitične variabilnosti. Nadzor nad predanalitičnimi dejavniki se začne s 
pravilno pripravo preiskovanca na odvzem vzorca za analizo, nadaljuje pa se s pravilnim odvzemom in 
pravilnim ravnanjem z vzorcem pred analizo. 

 

1.1. POJMI 

HEMATOM nastane v sledečih primerih: prebodena vena, predolgo podvezana vena, uporaba 
napačnih igel. V primeru hematoma izvlecite iglo in tampon močno pritisnite na vbodno mesto ali 
veno. 

HEMOLIZA (pri konc. hemoglobina 3g/L, je vidna s prostim očesom): nepravilno mešanje epruvete s 
krvjo (stresanje), nezadostno polnjene epruvete, predolgo podvezana vena, odvzem krvi iz 
hematoma, vbodno mesto ni bilo suho  

HEMOKONCENTRACIJA:  predolgo podvezana vena 

VNETJE VENE  možno, vendar redko: z namestitvijo tople komprese lahko zmanjšamo oteklino  

 

2. STANDARDIZACIJA POSTOPKA ZA ODVZEM VENSKE KRVI 

Pri odvzemu ravnajte v skladu z navodili o varovanju pred infekcijo (POBO). 
 

Odvzem vzorca krvi naj bi bil po možnosti vedno izveden pod enakimi pogoji:  

➢ na tešče  
➢ med 7. in 9. uro (za hormone ščitnice med 10. in 16. uro) 
➢ ob kratkem zažetju žile  

 

2.1. PROSTORI 

Čakalnica 

Sprejem (administracija)  

Soba za odvzem krvi: 

o lahko dostopno  
o dobro osvetljeno  
o zvočno izolirano  
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2.2. OPREMA 

Stol, ki se lahko zvrne v ležeči položaj, z naslonjalom za roko. 

 

2.3. PRIBOR 

o rokavice za enkratno uporabo  
o sterilni zloženci 
o razkužilo (70% etanol v delilniku)  
o epruvete za vakuumski odvzem: shranjene v pokončnem položaju (tudi po odvzemu krvi) 
o igle:  

o dvostranske za vakuumski odvzem (zelene: 21G: 0.80 mm) 
o enostranske za odvzem pri problematičnih venah  

o plastični nastavek za epruvete in iglo  
o žilna preveza  
o vsebniki za odpadni material  
o stojala za epruvete 
o mikropor, povoji 

 

2.4. POSTOPEK ODVZEMA 

 

Za zagotavljanje uspešnega postopka jemanja krvi je najbolj pomembno, da pred postopkom 
preiskovanca pomirimo (vznemirjenost je najpogostejši vzrok skrčenja žil). Poskrbeti moramo za 
umirjeno atmosfero in primerno temperaturo prostora, kjer izvajamo odvzem krvi. Preiskovancu 
moramo zagotovimo zasebnost in če je le mogoče upoštevati njegove želje (mesto odvzema krvi, 
položaj telesa med odvzemom). 

 

SPREJEM PREISKOVANCA 

1. sprejem preiskovanca v laboratorij:  
a. preko elektronske naročilnice  
b. napotnice 

in izpis nalepk z identifikacijsko številko in s črtnimi kodami za vzorce  
2. pred odvzemom biološkega materiala identificiramo preiskovanca (preiskovanec pove ime, prii-

mek, datum rojstva)  
3. pregledamo napotnico (pisna ali računalniška) in pripravimo epruvete za odvzem krvi (postavljene 

morajo biti v stojalih pokončno, da se na zamaških ne nabere antikoagulant, ki bi se lahko aspiriral 
v veno), jih označimo s črtno kodo preiskovanca 

4. preverimo ali se je preiskovanec ravnal po navodilih za odvzem biološkega materiala (pripravljena 
so pisna navodila preiskovancem) 
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o priporočamo odvzem krvi na tešče (razen v akutnih primerih), da zagotovimo medi-
cinsko uporabne rezultate ali pravilno interpretacijo rezultatov: če preiskovanec ni 
tešč, predlagamo odlog ali napišemo opombo: ni tešč  

o pred odvzemom je dovoljeno piti vodo v zmerni količini 
 

PRIPRAVA PREISKOVANCA  

1. pred odvzemom priporočamo vsaj 15 minut mirovanja  
2. pomiritev in razlaga postopka 

o preiskovanec ne sme imeti v ustih nobene hrane 
o če preiskovanec odkloni odvzem, njegovo zahtevo upoštevamo in obvestimo zdravnika  
o stres, ki je povezan z odvzemom lahko pri ljudeh vseh starosti povzroči povečano izločanje 

kortizola in rastnega hormona. Zlasti pri otrocih ki trepetajo, lahko zaradi stimulacije nadled-
vičnih žlez, pride do povišane koncentracije glukoze in encimov, ki izvirajo iz skeletnih mišic 

o v primeru odvzema v ležečem položaju, mora biti preiskovanec v tem položaju vsaj 20 min, da 
se zmanjša razlika v koncentraciji sestavin zaradi hemodilucije. Pri spremembi položaja telesa 
iz ležečega v stoječi se lahko do 10% poveča koncentracija makromolekul in celičnih sestavin  

 

POSEBNI NAČINI ODVZEMA KRVI: 

Za vsak odvzem posebej pogledamo navodila (priprava preiskovanca, priporočeni čas odvzema, vrsta 
epruvete, ravnanje z vzorcem) 

o obremenitveni testi, analiti z velikim dnevnim nihanjem (Kalij, Fe), zdravila, hormoni, elementi 
v sledovih  

 

NEKAJ DEJAVNIKOV, ki vplivajo na "PROBLEMATIČNE VENE"  

o preiskovanec je: vznemirjen, prestrašen, dehidriran, ga zebe, po dolgotrajni uporabi steroidov 
o žile: tanke, izmikajoče, sklerotizirane, se skrčijo, po večkratnem prebadanju 
 

PRIPRAVA NA ODVZEM KRVI 

o roka preiskovanca mora biti spuščena navzdol, da kri med odvzemom ne more steči nazaj v žilo 
o prikaz anatomije najprimernejših ven je priložena navodilu (PRILOGA) 

• najpogosteje izberemo veliko podlaktno veno, lahko tudi vene v zapestju, na zgornji strani 
roke ali gležnju 

• pri pacientkah po mastektomiji je zaradi limfostaze, ki vpliva na sestavo krvi, potrebno od-
vzeti kri na drugem mestu 

• vene na hrbtni strani roke niso priporočljive pri diabetikih zaradi slabe cirkulacije 
1. s pregledom izberemo najprimernejše mesto za odvzem krvi. 
2. 7,5 cm nad mestom vboda namestimo žilno prevezo (s tem preprečimo vračanje krvi v srce in pov-

zročimo razširitev žil) 
3. izberemo mesta vboda  
4. razkužimo 
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o temeljito obrišemo stran od mesta vboda (ustrezno zmanjšanje bakterijske flore na koži je do-
seženo po 15-30 sekundah delovanja alkohola) 

o razkužilo se mora posušiti, sicer je vbod pekoč in lahko pride do hemolize krvi  
 

TEHNIKA ODVZEMA KRVI  

1. dvostransko iglo privijemo na držalo 
2. ponovno zažamemo prevezo 
3. primemo preiskovančevo roko in s palcem napnemo kožo, da fiksiramo veno 
4. vbodemo veno (s poševno stranjo igle navzgor) in epruveto potisnemo v nastavek, da igla prebode 

zamašek 
a. epruvete napolnimo do označenega volumna (črta) ali +/- 10% 
b. vrstni red epruvet: 

• testi strjevanja krvi 

• serum (z ali brez gela)  

• epruvete s heparinom (z ali brez gela)  

• EDTA epruvete 

• Epruvete z inhibitorji glikolize 

• Druge epruvete (npr. elementi v sledovih) 
5. Težave:  

a. kri ne priteče: igla ni v lumnu žile ali v epruveti ni vakuuma  
b. kri preneha teči:  

• kolabiranje vene (prenehajte in počakajte, da se žila ponovno napolni)  

• stena vene se prilepi na iglo: obrnite iglo  
c. krhke vene: uporabite klasični odvzem ali metuljček  

5. prevezo popustimo, ko kri priteče v epruveto 
o najmanj po 1 minuti: pri zažetju žile se poveča filtracijski pritisk, voda in nizko molekularne 

sestavine prehajajo preko kapilarnih sten, večje molekule pa ostanejo v žilah, zato lahko pride 
do hemokoncentracije.  

6. vse epruvete s krvjo takoj pazljivo premešamo: obrnemo 5-10x, za koagulacijo 4x in postavimo v 
stojalo  

• ne stresamo, da se kri ne speni in hemolizira 
7. po končanem odvzemu vbodno mesto pokrijmo s sterilnim tamponom in iglo previdno izvlečemo.  

• tampon močneje pritisnemo in prelepimo z mikroporom ali povežemo s povojem .  

• pacient naj pritiska tampon  vsaj še 15 minut.  
8. Po odvzemu takoj odstranimo uporabljen material v skladu z navodili o varovanju pred okužbami 

(POBO) 
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3. STANDARDIZACIJA POSTOPKA ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI 

Pri odvzemu ravnajte v skladu z navodili o varovanju pred infekcijo (POBO)  
Včasih je težko odvzeti kapilarno kri zaradi slabe cirkulacije, dehidriranosti, šoka ali drugih vzrokov. 

 

Venozna kri je vzorec izbora za klinično kemične analize. Kapilarna kri je mešanica arterijske, venske 
kapilarne krvi ter medcelične in znotrajcelične tekočine. Po sestavi se nekoliko razlikuje od venske krvi 
in je bolj podobna sestavi arterijski krvi. Odvzamemo le v tistih primerih, ko ni mogoče dobiti venozne 
krvi:  

o v pediatriji (ker je odvzem venozne krvi pri majhnih otrocih nevaren, ker lahko povzročimo ane-
mijo, zastoj srca, vensko trombozo, gangreno, refleksni spazem arterij) 

o pri bolnikih s težkimi opeklinami  
o pri bolnikih, ki so nagnjeni k trombozi  
o pri geriatričnih pacientih  
o pri vseh tistih, pri katerih so površinske vene težko dostopne in so zelo občutljive 
o pomemben je pri diabetikih za samokontrolo glukoze in bolnikih za kontrolo oralne antikoagu-

lacijske terapije 
o pri dehidriranih bolnikih ali pri tistih v šokovnih stanjih, ko ni mogoče dobiti reprezentativnega 

vzorca krvi zaradi slabe periferne cirkulacije 
 

3.1. PRIBOR 

o uporabljamo lancete s standardiziranim rezilom (1,5 mm ali 1 mm)  
o zbiranje krvi izvedemo v posebne mikroepruvete  
o pomembna je globina vboda, da dobimo dovolj krvi in hkrati ne pride do poškodbe  

o z enim vbodom dobimo 0,5 ml krvi  
o globina vboda največ 2,4 mm   

 

3.2. TEHNIKA ODVZEMA 

Mesto vboda mora biti brez oteklin, poškodb ali znakov predhodnega vboda. Mesto vboda mora biti 
dovolj prekrvavljeno (za izboljšanje prekrvavljenosti 3 minute segrevajte z vlažno brisačo, ogreto na 
42oC)  

o lateralna in medialna površina stopala 
o plantarna površina palcev na nogi 
o palmarne površine zadnjega segmenta prstov na roki ( v sredini je tkivo debelejše kot na konici 

ali ob strani) 
Vrstni red mikroepruvet:  

o najprej z EDTA za hematološke preiskave (da zagotovimo zadostno količino krvi) 
o paziti je potrebno na pravilno razmerje krvi z antikoagulansom 

 
ODVZEM: 
1. Odvzemno mesto moramo dobro očistiti z razkužilom in počakati, da se posuši  
2. Po vbodu mesto vboda obrnemo navzdol, da težnost pomaga pri zbiranju krvi: kri mora prosto teči.  
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3. Prvo kapljico krvi obrišemo s sterilno gazo, ker vsebuje preveč epitelnih celic in tkivne tekočine, 
ostale kapljice zberemo z nežnim dotikom ob rob mikro-epruvete.  Zbirati je potrebno hitro, da ne 
pride do koagulacije krvi. 

4. Kri odvzeto v mikroepruveto z antikoagulantom takoj po odvzemu dobro premešamo (8 -10x obr-
nemo na glavo) in nato še rahlo potresemo (potolčemo s prstom ali ob podlago), da kapljice krvi 
stečejo na dno epruvete. 

5. Vbodno mesto pokrijemo s sterilnim tamponom in ga držimo, dokler krvavitev ne preneha (obliž 
lahko uporabimo le pri starejših otrocih) 
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PRILOGA: SHMEATIČNI PRIKAZ VEN NA ROKI 

 


