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 INFORMACE O TRANSFUZNÍM PŘÍPRAVKU     

Název: Autologní odběr: erytrocyty bez buffy–coatu resuspendované   
Zkratka: AEBR 

 

Definice: Transfuzní přípravek získaný odběrem plné krve  dárce k jeho vlastnímu užití. 

Přípravek obsahuje:  

– cca 10% původního objemu plazmy 

– antikoagulační  roztok CPD, konzervační  roztok  SAG-Manitol 100 ml 

Antikoagulační  roztok:  CPD (složení: Acidum citricum monohydricum 3,27 g, Natrii citras dihydricus  

26,3 g,  Glucosum monohydricum 25,5 g, Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 2,51 g, Aqua pro injectione 

ad 1000 ml). 

Aditivní roztok: SAG-Manitol   (složení:  Natrii chloridum  8,770 g, Adeninum 0,169 g, Glucosum 

monohydricum 9,0 g, Mannitolum  5,250 g, Aqua ad Injectiione ad 1000 ml).  

 

Maximání stupeň hemolýzy < 0,8% erytrocytární masy na konci skladování.   

Přípravek je vyšetřen na HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/HIV2, HIV-Ag, protilátky proti původci syphilis 

Přípravek je vyroben za dodržení předepsaných postupů a kontrol jakosti. K jeho znehodnocení může dojít 

nesprávným skladováním a nesprávnou manipulací. 

 

Skladování: před výdejem při kontrolované skladovací teplotě v rozmezí 2 – 6
o
 C, po výdeji  je přípravek 

určen k okamžitému použití, mimo krevní banku nesmí být skladován. 

Doprava: v předchlazených izolačních termoboxech tak, aby byla zajištěna teplota v rozmezí  2 - 10 
o
C 

       po dobu maximálně 24 hod.,  resp. při teplotě 2 - 6 °C pro dobu transportu > 24 hod 
 

Doba použitelnosti:   42 dnů – údaj je vyznačen na štítku přípravku  

 

Indikace k použití AEBR:  léčba anemie a krevních ztrát, většinou vzniklých v souvislosti s operačním 

výkonem.  Doporučuje se použití mikroagregátového filtru. 

 

Upozornění: 
– Transfuze musí být aplikována dle zavedených standardů  ve zdravotnickém zařízení.  

– Kompatibilita vlastních erytrocytů se musí potvrdit ověřením  krevní skupiny příjemce před výdejem 

přípravku. 

U přípravku je nutné: 

 zkontrolovat vzhled přípravku se zaměřením na možnou hemolýzu, sraženiny a neporušenost vaku 

 zkontrolovat shodu čísla na přípravku s údaji na průvodce přípravku, výsledek vyšetření krevní skupiny  

 napojit  transfuzní set s 150-200 µm filtrem 

 provést kontrolu krevní skupiny přípravku a příjemce u lůžka 

 po ukončení transfuze ponechat vak se zbytkem 10 ml přípravku 24 hodin v chladničce 

 při výskytu potransfuzní reakce postupovat dle standardů zavedených ve zdravotnickém  zařízení 

 

Možné nežádoucí účinky podání: 

– oběhové přetížení, nehemolytické potransfuzní reakce 

– sepse způsobená náhodnou bakteriální kontaminací 

– akutní hemolytická reakce při záměně přípravku 

– alergická reakce, anafylaxe, citrátová toxicita u pacientů s poškozenou funkcí jater 
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