
www.fno.cz

I na vašI plazmu 
někdo čeká…

pomozte…
darujte mu jI vy!
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Co je to plazmaferéza?

Plazmaferéza je proces, při kterém je dárci s pomocí 
přístroje – separátoru – odebírána samotná plazma 
a ostatní krevní složky jsou vráceny zpět dárci.

Způsobilost dárce plazmy je posuzovaná stejně jako 
u dárců krve. Množství odebrané plazmy je stanoveno 
podle hmotnosti dárce, cca 650 – 850 ml. Odběr 
netrvá déle než 60 minut. Část odebraného objemu 
je dárci hrazena formou infúze fyziologického roztoku 
(tj. 0,9% roztoku NaCl) aplikované na konci samotné 
plazmaferetické procedury. Doporučujeme zvýšený 
pitný režim před odběrem i v následujících dnech 
po odběru.

K odběru plazmy používáme sterilní jednorázové 
odběrové plazmaferetické sety i jehly (veškerý 
materiál používaný při odběru je jednorázový).

Vlastní odběr probíhá v několika cca7 minutových 
cyklech, kdy v jednom cyklu je odebráno cca 200ml 
plné krve, která je na separátoru rozdělena na plazmu 
a krvinky. Plazma stéká do sběrného vaku a ostatní 
krevní složky jsou posléze vráceny zpět do oběhu 
dárce. 

Plazma se po odběru hluboce zmrazí na teplotu 
-25°C a ve zmraženém stavu se skladuje. 

Ve srovnání s odběrem plné krve je plazmaferetický 
výkon dobře tolerovaný, organizmus dárce je méně 
zatěžován. Obnova odebraných tekutin a bílkovin je 
záležitostí maximálně 24 hod. 

Kdy můžete na odběr plazmy?
Na odběr plazmy můžete jednorázově, ale i v několika 
cyklech po sobě jdoucích, ale intervaly mezi odběry 
plazmy musí být minimálně 14-ti denní.

Každý dárce může darovat maximálně 25l plazmy 
za rok. 

K odběru plazmy je možno se objednat nejdříve 
1 měsíc po odběru krve a maximálně 6 měsíců 
od posledního odběru krve.
Je zcela na dobrovolnosti dárce, pro jak časté odběry 
se rozhodne!

děKujeme Vám, že jste se 
rozhodli daroVat plazmu.
na odběr plazmy mohu pokud:
• jsem byl (-a) alespoň 1x na odběru plné krve
• jsem zcela zdráv (-a)
• je mi 18-60 let
• vážím alespoň 50kg
• dodržel (-a) jsem dietu a pitný režim – 14 hod 

před odběrem

Výhoda odběru plazmy:
• odběry plazmy se započítávají do nároku 

na medaile prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté 
kříže ČČK

• pracovní volno 24 hod. v den odběru
• za každý odběr máte nárok na daňový odpočet
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Fakultní nemocnice Ostrava
Krevní centrum

17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Bezplatná telefonní linka 
pro dárce krve i plazmy 

800 260 004

rozhodli jste se pro odběr 
plazmy?
Neváhejte a ještě dnes si objednejte termín odběru 
na bezplatné lince 800 260 004.

S námi můžete zůstat v kontaktu také přes facebook. 
www.facebook.com/Krevfno

Využití lidsKé plazmy
• „plazma pro klinické užití“ – určeno pro aplikaci 

přímo pacientovi
• „plazma pro další zpracování – tzv. frakcionaci“, 

získávají se tak léky zvané krevní deriváty - 
často se jedná o život zachraňující léky!

děKujeme, že jste si objednali 
termín odběru plazmy.


