Α.

ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η ςυντηρητική χρήςη παραγώγων αίματοσ ςυμβάλλει ςτην βζλτιςτη διαχείριςη των αςθενών.
ΜΕΣΑΓΓΙΗ .Ε
Ε1.Hb≤ 7-9g/dL
ςε ςτακερό
αιμοδυναμικάαςκενι

ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ
3
Α1.PLT<10.000/mm ςε
ςτακερό αςκενι χωρίσ
αιμορραγικζσ εκδθλϊςεισ ι
πυρετό

Ε2.Hb≤ 8 g/dL αςκενισ με
ςθμεία /ςυμπτϊματα αναιμίασ

Α2.PLT<20.000/mm ςε αςκενι
με κατανάλωςθ αιμοπεταλίων#

Ε3.Hb≤ 10 g/dLαςκενισ με
οξεία ιςχαιμία μυοκαρδίου

Α3.PLT<50.000/mm
προ χειρουργικι επζμβαςθσ ι
επί ενεργοφ αιμορραγίασ##

Ε4.Μθ εκτιμϊμενθ
διεγχειρθτικι αιμορραγία

Α4. Αιμορραγία
υποαντιαιμοπεταλιακι αγωγι

Ε5.Μαηικι Αιμορραγία

Α5.Αναςτροφι
αντιαιμοπεταλιακισ αγωγισ
Α6.Μαηικι Αιμορραγία/
Μετάγγιςθ###

Ε6. Περιεγχειρθτικι μετάγγιςθ
Hb<7g/dl (Ορκοπεδικά
χειρουργεία Hb<8g/dl)

ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΠΛΑΜΑΣΟ
Π1.ΔΕΠ επί ςυνφπαρξθσ
αιμορραγίασ και εργαςτθριακισ
διαταραχισ πιξθσ **

3

Π2. Ηπατικι νόςοσ
ΡΣ ≥18sec (>1.5 τιμι ΦΜ)**

3

Π3. Μαηικι μετάγγιςθ ςε μθ
ελεγχόμενθ αιμορραγία με ςτόχο
διατιρθςθσ
PT<18 sec και/ι APTT< 46-48 sec**
Π4.Αναςτροφι κουμαρινικϊν επί
ελλείψεωσ προκρομβικοφ
ςυμπλζγματοσ **
Π5. Θρομβωτικικρομβοπενικι
πορφφρα
Π6. Άλλθ αιτία
(ελεφκερο κείμενο)

Ε7. Γνωςτι Καρδιαγγειακι
νόςοσ Hb>8g/dl
Ε8. Άλλθ αιτία
(ελεφκερο κείμενο)

Α7. Άλλθ αιτία
(ελεφκερο κείμενο)
Α8.Οξεία ΔΕΠ & αιμορραγία,
9
ςτόχοσ >50Χ10 /l

Ε9.Χρόνια αναιμία – διατιρθςθ
Hb επαρκοφσ ϊςτε να
παραμζνει ο αςκενισ
αςυμπτωματικόσ*. Αρκεί
ςυνικωσ Hb>8g/dl

Α9.Κλθρονομικι
αιμοπεταλιακι διαταραχι με
αιμορραγία ι προεγχειρθτικά

Π7.Επεμβατικι διαδικαςία και
διαταραχϊν πιξθσ**
Π8. Ζλλειψθ ςυγκεκριμζνου
παράγοντα πιξθσ για τον
οποίον δεν υπάρχει
αναςυνδυαςμζνοπαράγωγο(
πχFV).

*υμπτϊματα /κλινικά ςθμεία αναιμίασ = ςτθκάγχθ, νζα ζνδειξθ ιςχαιμίασ ςτο ΗΚΓ, ςυγκοπι/
ορκοςτατικι υπόταςθ, δφςπνοια και /ι ταχυκαρδία που δεν εξθγείται από άλλο εφρθμα
(Thomasetal. 2005).
Μετάγγιςθ ςπανίωσ απαιτείται με Hb> 10g/dl.
ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΠΛΑΜΑΣΟ FFP
**Δόςθ 12-15ml/kg
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : NCCN 2013

ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ
11
1 δόςθ ενιλικα= 3x10 αιμοπετάλια,
(6 μονάδεσ αιμοπεταλίων ανάκτθςθσ ι 1 μονάδα SDP)
#
Μυελικι ανεπάρκεια με επιπρόςκετο παράγοντα κινδφνου(πχ ςιψθ) για αιμορραγία αρικμόσ
9
αιμοπεταλίων <20 x10 /l.
9
9
##
Επιςκλθρίδιοσ>80 x10 /l, ΚΝ ι οφκαλμόσ >100 x10 /l .

###

9

9

τόχοσ >75 x10 /l,τόχοσ >100 x10 /l ανπολυτραυματίασ ΚΝ ι οφκαλμόσ

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΓΙΑ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ (ΙΣΡ)
9
1º Επείγον χειρουργείο ι αιμορραγία (ςτόχοσ >80 x10 /l προ μεγάλου χειρουργείου&>70
9
x10 /l για μαιευτικι επιςκλθρίδιο αναιςκθςία).
9
Νεογνικι αλλοάνοςθκρομβοπενία ςτόχοσ >30 x10 /l
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ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΗ ΣΑΤΣΟΗΜΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΣΟ
Μονάδα ΑΡΝ ςε ΘΕΣ αςκενι για να μθν λιξει
Μονάδα ΑΡΝ ςε ΘΕΣ αςκενι με φαινότυποccDee
Άγνωςτθ ομάδα αςκενοφσ ςε μαηικι αιμορραγία
Ο ΑΡΝΗΣ ςε αςκενι Α/Β ΑΡΝ λόγω ζλλειψθσ Α/Β
Ο ΘΕΣ ςε αςκενι Α/Β ΘΕΣ λόγω ζλλειψθσ Α/Β
Ο ΘΕΣ ςε αςκενι Α/Β ΘΕΣ λόγω ειδικοφ φαινοτφπου ςε περίπτωςθ κλθρονομικισ αιμολυτικισ
αναιμίασ, γυναίκασ ςε αναπαραγωγικι θλικία, και ςε ιδθ ευαιςκθτοποιθμζνο αςκενι
Αμφιβολία ομάδασ/διπλόσ πλθκυςμόσ
Ο ΘΕΣ ςε αςκενι ΟΑΡΝ λόγω ζλλειψθσ

