
    
 
Laboratoriotiedote 65/2020 
 
Päijät-Häme: Muutoksia verikaasututkimuksissa 
Päijät-Hämeen keskussairaalan laboratorion tekemät verikaasututkimukset uudistuvat 9.6.2020. Vastattava 
sisältökokonaisuus on tiedotteessa listattuna kunkin paketin alla. Bikarbonaatti raportoidaan aktuaalisena ja 
samaa parametria käytetään emäsylimäärän (BE) laskentakaavassa, joka huomioi solunulkoisen nesteen 
puskurikapasiteetin. Myös hoitoyksiköiden laitteilla jo käytössä olevien pakettien BE-laskentakaava ja viiteväli 
yhdenmukaistetaan 9.6.2020. 

 
Valtimo- ja laskimonäytteenotossa on jatkossa käytettävä ensisijaisesti kuulallisia SafePICO-ruiskuja (ks. yst. 
Laboratoriotiedote 7/2020). S -Ca-Ion tulee aina ottaa putkeen vakuumisti. 
 
 
Uudet analyysipaketit ja yksittäistutkimukset 
 
 
5407 aB-VekaIon Verikaasut, elektrolyytit ym., valtimoveri 
 

aB-pH, aB-pCO2, aB-pO2, aB-aHCO3, aB-BE, aB-Temp, aB-HbO2Sat, aB-O2-
Sis, aB-Hb, P -K-Veka, P -Na-Veka, P -Ca-Ion, P -Ca(7.4), aB-Gluk, aB-Laktaat, 
P -Cl, B -Hb-CO ja B -Hb-Met 
 

4839 vB-VekaIon Verikaasut, elektrolyytit ym., laskimoveri 
 

vB-pH, vB-pCO2, vB-pO2, vB-aHCO3, vB-BE, vB-Temp, vB-HbO2Sat, vB-O2-
Sis, vB-Hb, P -K-Veka, P -Na-Veka, P -Ca-Ion, P -Ca(7.4), vB-Gluk, vB-Laktaat, 
P -Cl, B -Hb-CO ja B -Hb-Met 

 
4840 cB-VekaPak Verikaasut, metaboliitit ym., kapillaariveri 
 

cB-pH, cB-pCO2, cB-pO2, cB-aHCO3, cB-BE, cB-Hb, cB-HbO2Sat, cB-O2-Sis, 
P -Ca-Ion, P -Ca(7.4), cB-Gluk ja cB-Laktaat 
 

23075 cB-VekaOs Verikaasut, metaboliitit ym. (osasto), kapillaariveri; Akuutti24:n käyttöön 
 

cB-pH, cB-pCO2, cB-pO2, cB-aHCO3, cB-BE, cB-Hb, cB-HbO2Sat, cB-O2-Sis, 
P -Ca-Ion, P -Ca(7.4), cB-Gluk ja cB-Laktaat (laboratorio tekee osaston laitteella) 
 

4838 cB-SikiöHE Happoemästase (sikiö), kapillaariveri 
 
cB-pH, cB-BE ja cB-Laktaat 
 

4179 uA-VeKaas Verikaasuanalyysi, napavaltimoveri 
 
uA-pH, uA-pCO2, uA-pO2, uA-aHCO3, uA-BE, uA-HbO2Sat, uA-O2-Sis ja uA-
Laktaat 
 

4178 uV-VeKaas Verikaasuanalyysi, napalaskimoveri 
 
uV-pH, uV-pCO2, uV-pO2, uV-aHCO3, uV-BE, uV-HbO2Sat, uV-O2-Sis ja uV-
Laktaat 
 

5344 Li-pH Happamuusaste, selkäydinneste 



    
 
Voimaan jäävät sisältömuokatut analyysipaketit ja yksittäistutkimukset 
 
 
3647 aB-VeKaas Verikaasuanalyysi, valtimoveri 

 
aB-pH, aB-pCO2, aB-pO2, aB-aHCO3, aB-BE, aB-Temp, aB-HbO2Sat, aB-O2-
Sis ja aB-Hb 

 
3649 vB-VeKaas Verikaasuanalyysi, laskimoveri 
 

vB-pH, vB-pCO2, vB-pO2, vB-aHCO3, vB-BE, vB-Temp, vB-HbO2Sat, vB-O2-
Sis ja vB-Hb 

 
3648 cB-VeKaas Verikaasuanalyysi, kapillaariveri 

 
cB-pH, cB-pCO2, cB-pO2, cB-aHCO3, cB-BE, cB-HbO2Sat, cB-O2-Sis ja cB-Hb 

 
2019 S -Ca-Ion Kalsium, ionisoitunut, seerumi 

 
S -Ca(akt) ja S -Ca(7.4) 

 
1566 B -Hb-CO Hemoglobiini, hiilimonoksidi, veri 
 
2342 B -Hb-Met Methemoglobiini, veri 
 
 
Näytemuoto- ja tutkimusnumeromuutokset 
 
 
2080 P -Cl Kloridi, plasma (aiemmin 2082 S -Cl) 
 
5345 Pf-pH Happamuusaste, pleuraneste (aiemmin 2431 Pf-pH) 
 
 
Poistuvat analyysipaketit ja yksittäistutkimukset 
 
 
1542 cB-HE-Tase 1550 cB-Hesikiö 
 
4906 aB-Veka+El 2082 S -Cl 
 
4908 vB-Veka+El 2431 Pf-pH 
 
1540 cB-HETA+El 2432 Af-pH 
 
1541 cB-HETAYPK 
 
 
Huomioitavaa 
 
Poistuvat analyysipaketit ovat pyydettävissä uusien rinnalla niin kauan, kunnes kaikki sähköiset 
lomakkeet on päivitetty. Virtsan kloridimääritykset dU-Cl ja U -Cl ovat siirtyneet alihankintaan  
verikaasuanalysaattorivaihdosten jälkeen. 
 



    
 
Tutkimusnumeromuutosten yhteenvetotaulukko 
 

 
 
 
Lisätiedot 
  
Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta. 
 
 
Tiedustelut 
  
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800 
 
 
Auni Collings 
Erikoisalajohtaja 

Lisätietoa
Tutk.nro Lyhenne Tutk.nro Lyhenne Tutk.nro Lyhenne
1542 cB-HE-Tase 3648 cB-VeKaas 3647 aB-VeKaas
4906 aB-Veka+El 5407 aB-VekaIon 3649 vB-VeKaas
4908 vB-Veka+El 4839 vB-VekaIon 3648 cB-VeKaas
1540 cB-HETA+El 4840 cB-VekaPak 2019 S -Ca-Ion
1541 cB-HETAYPK 23075 cB-VekaOs Akuutti24:n käyttöön 1566 B -Hb-CO
1550 cB-Hesikiö 4838 cB-SikiöHE 2342 B -Hb-Met
2082 S -Cl 2080 P -Cl
2431 Pf-pH 5345 Pf-pH
2432 Af-pH - - Tutkimus jää pois käytöstä
- - 5344 Li-pH Uusi tutkimus
- - 4179 uA-VeKaas Uusi tutkimus napaverinäytteille
- - 4178 uV-VeKaas Uusi tutkimus napaverinäytteille

Vanha tutkimus Korvaava tutkimus Ei muutoksia


