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� sürgősségi betegellátás
� ápolók által végzett vérgáz analízis
� bedside laboratóriumi technikák 
� pontos mérési eredményei?
� heveny állapotromlás okának kiderítése
� Időben történő reagálás
� helyes diagnózis 
� adekvát terápia
1. dr. Sátori Anna Point of care vérgáz, elektrolit és metabolit eredmények megbízhatósága 



� sürgősségi betegellátó osztályunkon
� egy időben
� ugyanazon beteg
� 2 különböző típusú vérgázgép (A,B) 
� valamint a központi laboratórium (KL) által 

mért paraméterit hasonlítottuk össze.
� Na, K ionok mindhárom esetben
� pO2, pCO2 a két vérgáz esetében



1. A helytelenül levett vérgáz minta túlzott 
mérési hibát eredményez a bedside analízis 
során.

2. Az egyszeri astrup és a szérum minta közötti 
ioneltérések különbsége meghaladja a mérési 
tűréshatárt

3. A többszöri hibásan mérő vérgázanalizátor 
használata gazdaságilag indokolatlan az 
egyidejű  központi labor kontroll mellett.



� Vizsgálat helye:
o Mohács Város Kórháza 
o SO2 sürgősségi betegellátó osztály

� Vizsgálat ideje:
o 2012.08.15.-09-02.
o Vizsgálati minta- manuálisan előkészített 2ml eh. 

fecskendő, kónuszban Na-heparin (k.0,2ml)

� A vizsgálati minta:
n=34



� A vizsgálat változói

� Függő változók – bedside technika, mérési 
tűréshatár (2%)

� Független változók- helytelenül levett minta,  
vizsgálati minta formája



� A vizsgálat módszertana:

� Gyakoriság
� Korrelációanalízis
� Ch2-próba

� Szignifikancia szint p≥0,05



� A GEM Premier 3000 vérgázkészülék, valamint a Nova Ctitical Care Xpress a következő mérési 
metódusokkal dolgozik a bioszenzorain:

� Amperiometrikus:pO2, glükóz, laktát

� Potenciometrikus:pH, pCO2, Na+, K+, Ca++.

� Konduktivitási elven: Hct.

Referencia tartományok:

Paraméter         Kiadott tartomány      Felbontás

pH                      6,80-7,80                   0,01

pCO2                  5-115 Hgmm              1 Hgmm

pO2                    0-760 Hgmm              1 Hgmm

Na+                    100-200 mmol/L        1 mmol/L

K+                      0,1-20 mmol/L            0,1 mmol/L

Ca++                  0,10-5,00 mmol/L      0,01 mmol/L

Glu                      20-500 mg/dl            1 mg/dl

Lac                      0,3-15,0 mmol/L       0,1 mmol/L

Hct                      15-65%                    1%



� A folytonos változóként vizsgált Na        
(normál eloszlás) és

� K (nem normál eloszlás) ionok közötti 

� korreláció

� szignifikáns összefüggést mutatott. 
PC=0,00862. 











NOVA 
KPLabor

Chi-Square Tests Natrium

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 281,215a 225 0,006

Likelihood Ratio 120,723 225 1

Linear-by-Linear 
Association

24,524 1 0

N of Valid Cases
34



GEMPremier KPLabor

Chi-Square Tests Natrium

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 248,079a 210 0,037

Likelihood Ratio 115,317 210 1

Linear-by-Linear Association
22,432 1 0

N of Valid Cases 34

a 240 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.



� a mintából kapott eredmények
� nem tekinthetőek terápiás iránymutatónak
� központi labor által  validált ioneredmények az 

iránymutatóak.   
� vérgáz paraméterek közötti jelentős eltérések
� méréstechnikai hibák
� vérgázgépek közötti technikai, analízis 

különbségek 



� Nem steril körülmények

� Egyszer használatos vérgáz mintavételi eszköz –

� kalkulált ára 

-2ml fecskendő, 18G-s tű, 22G-s tű) kb. 40 Ft.

- Gyári 2ml-es fecskendő tűvel 37ft



� Előre gyártott vérgáz mintavevő eszközök 
alkalmazása

� Folyamatos vérgáz gép kalibrálás
� Állandó kontroll
� Egy mérés nem mérés



Nem a vizsgálati eredményeket gyógyítjuk 
hanem a beteget!


