ID-System Mini Poradnik
Problemy
Fałszywie dodatnie/
nieoczekiwane
wyniki

Podejrzane wyniki

Fałszywie ujemne/
nieoczekiwane
słabe wyniki

Reakcje aglutynacji
mieszanej

Uwagi

Możliwe przyczyny

Wskazówki

• Uszkodzony żel w ID-Karcie (niejednorodna struktura, pęknięcie, brak
warstwy buforu nad żelem, wyschnięty żel)

• Sprawdzić temperaturę, wilgotność i warunki przechowywania ID-Kart

• Przeterminowana ID-Karta

• Zakończyć pracę z przeterminowanym produktem i powtórzyć badanie z
ID-Kartą w odpowiednim terminie ważności

• Uszkodzone zamknięcie ID-Karty (folia aluminiowa)

• Powtórzyć badanie z użyciem prawidłowo zamkniętej ID-Karty

• Pęcherzyki powietrza w żelu ID-Karty

• Przed wykonaniem badania należy sprawdzić wzrokowo czy żel ID-Karty
jest wolny od pęcherzyków powietrza

• Krwinki dodatnie w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA)

• Powtórzyć badanie z użyciem ID-Kart z przeciwciałami monoklonalnymi lub
z krwinkami przemytymi na ciepło

• Krwinki z cechami poliaglutynacji

• Powtórzyć badanie z użyciem ID-Kart z przeciwciałami monoklonalnymi

• Autoprzeciwciała aktywne w testach enzymatycznych

• Powtórzyć badanie z użyciem ID-Kart z przeciwciałami monoklonalnymi

• Przeniesienie surowic między komorami reakcyjnymi ID-Karty

• Sprawdzić i/lub skorygować technikę pipetowania
• Napipetować krwinki w odwrotnej kolejności
• Upewnić się, że ID-Karta jest trzymana w pozycji pionowej przy otwieraniu
• Jeżeli pod folią aluminiową znajdują się krople buforu, należy odwirować
ID-Kartę przed użyciem

• Nieprawidłowa zawiesina krwinek

• Powtórzyć badanie z użyciem prawidłowej zawiesiny krwinek

• Rulonizacja (spowodowana galaretą Whartona) – badanie grup krwi i
BTA noworodków

• Przemyć krwinki 2-3 krotnie i powtórzyć badanie

• Problemy z wirowaniem ID-Kart (zablokowany wagonik w rotorze
wirówki, rozregulowana prędkość /czas wirowania)

• Zawiadomić Dział Serwisu DiaHem

• Żel/rozchlapany bufor w komorze reakcyjnej (powstały podczas
transportu lub przechowywania ID-Kart)

• Odwirować ID-Karty przed użyciem
• Zawsze przechowywać ID-Karty w opakowaniu pionowo, z dala od
wylotów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz źródeł ciepła
• Sprawdzać otrzymany towar po dostawie/zweryfikować przechowywanie
ID-Kart

• Pominięcie podczas badania etapu nakrapiania surowicy/osocza

• Powtórzyć badanie – sprawdzić wzrokowo poziom dodanego osocza/surowicy

• Użycie niewłaściwych objętości

• Sprawdzić poprawność procedury badania w instrukcji użycia produktu

• Osłabienie reaktywności przeciwciał (nieodpowiednie przechowywanie,
przyczyny naturalne)

• W celu uzyskania najlepszych wyników badanie należy wykonać przy użyciu
świeżej próbki krwi

• Słabe izoaglutyniny lub ich brak

• Przejrzeć wywiad kliniczny (wiek pacjenta, rozpoznanie, leczenie itp.)

• Słabe antygeny lub ich brak

• Przejrzeć wywiad kliniczny (wiek pacjenta, rozpoznanie, leczenie itp.)
• Oznaczyć podgrupy (ABO)
• Wykonać badania w kierunku D słabego lub wariantu antygenu D

• Zanieczyszczenie krwinek wzorcowych

• Powtórzyć badanie z użyciem świeżego zestawu krwinek wzorcowych
• Sprawdzić procedurę laboratoryjną

• Reakcje po przetoczeniu krwi

• Przejrzeć wywiad kliniczny/leczenie

• Reakcje po przeszczepieniu szpiku/komórek macierzystych

• Przejrzeć wywiad kliniczny/leczenie

• Masywny krwotok płodowo-matczyny

• Wykonać dalsze odpowiednie badania

• Podgrupy (A3, Asłabe itd.)

• Wykonać dalsze odpowiednie badania

• Chimeryzm

• Wykonać dalsze odpowiednie badania

• Zanieczyszczenie próbki

• Powtórzyć badanie z użyciem świeżej próbki krwi (sprawdzić procedury
laboratoryjne/techniki pobierania)

• Pozostałości włóknika (zatrzymanie krwinek czerwonych na powierzchni żelu)

• Przed badaniem należy dobrze odwirować surowicę lub osocze

• Osłabione antygeny

• Przejrzeć wywiad kliniczny np. związek z białaczką, późnym wiekiem,
niemowlęctwem itp.

• Dla specyficznych problemów przy oznaczaniu grupy krwi i Rh należy się odnieść do odpowiedniej Karty Pomocy (ABO lub Rh).
• Wszystkie procedury laboratoryjne powinny być poddane wewnętrznej kontroli jakości, jako część Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
• Należy zgłaszać powtarzające się problemy do Działu Merytorycznego firmy Diahem, który podejmie odpowiednie działania pozwalające znaleźć rozwiązanie.
• Ten poradnik nie wyczerpuje wszystkich problemów
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