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Som bloddonor har du også mulighed for at give
plasma
Ved almindelig tapning afgiver du fuldblod, som efterfølgende
adskilles i blodets bestanddele (røde blodlegemer, blodplader og
blodplasma), til brug ved en lang række transfusionskrævende
lidelser.
Danmark er selvforsynende med blodkomponenter. Vi ønsker
også at blive selvforsynende med plasma.
Plasma anvendes til fremstilling af medicin til patienter f.eks.
Immunglobulin, hvor behovet er steget markant. Immunglobulin
bruges til behandling af infektioner, immundefekter, blodsygdomme og neurologiske sygdomme mv.

Hvem
•
•
•
•

Både mandlige og kvindelige donorer er velkomne.
Alle blodtyper kan anvendes.
Du skal have "gode" blodårer (vener).
Du skal have et tilstrækkeligt blodvolumen (beregnes ud fra
højde, vægt og køn).
• Blodbanken vurderer, om du er velegnet som plasmadonor.

Hvordan
Tapning af blodplasma sker ved plasmaferese.
Du bliver stukket med en kanyle ligesom ved en almindelig
tapning.
Tappeslangen er koblet til en plasmaferese maskine, som centrifugerer blodet, opsamler blodplasmaet og returnerer blodlegemerne.
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Der skal normalt gå 27 dage mellem hver plasmaferese.
Plasmaferese kan kombineres med almindelig tapning, og
der skal gå 27 dage mellem disse.

Praktiske oplysninger
Selve plasmaferesen tager ca. 30-40 minutter. Du skal derfor
beregne lidt længere tid i blodbanken end ved en almindelig
tapning
Drik rigeligt med vand eller lignende, så du er velhydreret inden
du møder op, spar på kaffe og the.

Bivirkninger
Sjældent, men det kan være snurren i læberne når du får blodet
retur.

Tilmelding og tidsbestilling
Plasmaferese udføres i blodbankerne på Gentofte, Hillerød, Hvidovre og Bornholms Hospital.
Tilmelding kan ske til disse blodbanker, i din lokale blodbank
eller hos Giv Blod.
Du kan bestille tid fra gang til gang i den blodbank, hvor du bliver plasmafereret eller via din lokale blodbank
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Adresse og telefonnummer
Blodbanken, Bornholms Hospital
Ullasvej 8, 3700 Rønne
Tlf. 38 67 17 81
Email: blodbank@boh.regionh.dk
Gentofte Blodbank, Gentofte Hospital, Opgang 3
Kildegårdsvej 28, 2820 Gentofte
Tlf.: 38 67 31 08
Email: blodbank.gentofte@regionh.dk
Hillerød Blodbank, Nordsjællands Hospital, Indgang 16A
Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 29 41 63
Email: noh-blodbank@regionh.dk
Hvidovre Blodbank, Hvidovre Hospital, Afsnit 101
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidvre
Tlf. 38 62 24 89
Email: blodbank.hvidovrehospital@regionh.dk
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