
Informace pro dárce krevních destiček. 
 
Dárce krevních destiček musí splnit určitá kritéria: 

 věk 18 – 60 let. 
 minimální tělesná hmotnost 50 kg. 
 nesmí trpět žádným vážným onemocněním, (cukrovka, angina pectoris, astma, 

nádorová onemocnění, infekční onemocnění atd.). 
 nesmí patřit mezi osoby s tzv. rizikovým chováním 
 dobrý stav periferních žil na předloktí. 
 počet trombocytů nad 200 x 109 /l 

 
Pokud se chcete stát naším dárcem, zastavte se v pracovních dnech na našem centru.  
 

Při  první návštěvě na separačním centrum vezměte s sebou: průkazku dárce krve (pokud již 
darujete krev v jiném zařízení transfúzní služby), občanský průkaz a kartičku pojištěnce.   
Bude s Vámi proveden pohovor, budete dotazován  na prodělaná onemocnění, alergie a léky, 
bude zhodnocen stav vašich periferních žil a pokud budete způsobilý k odběrům, provedou se 
vstupní vyšetření.  Pokud budou testy v pořádku, budete zařazen do kartotéky pravidelných 
dárců. Velice důležitý je aktuální kontakt na Vás, tj. správné telefonní číslo, na kterém Vás 
můžeme zastihnout.  
 
Separátorové centrum dostává požadavky na výrobu koncentrátu krevních destiček zejména 
z transplantační JIP nebo jiných oddělení IV. Interní hematologické kliniky. Životnost 
destiček v přípravku je omezená (5 dní), a proto je nelze připravovat do zásoby. Proto 
k odběru objednáváme nárazově, podle aktuálních potřeb oddělení. Zváni budete telefonicky 
(mobilní telefon) a zpravidla požadujeme, abyste se k nám dostavili cca do 1-2 hodin po 
vyzvání v kteroukoliv denní event. noční dobu. Již při telefonickém kontaktu se Vás sestra 
zeptá, jestli nedošlo ke změně zdravotního stavu, jestli neužíváte nové léky, nepodstoupil jste 
nějaký výkon apod., co by bránilo v odběru. 
 
Vlastní průběh odběru: 

 po příchodu na Separátorové centrum  vyplníte Dotazník pro dárce krevních destiček.  
 odběrová sestra Vám změří krevní tlak, puls  a teplotu. 
 lékař zkontroluje vyplněný Dotazník a prodiskutuje s Vámi případné problematické 

body, budete vyšetřen. 
 odběr se provádí na odběrovém sále. Dárce by se měl před výkonem vyprázdnit 

(toalety na chodbě před vstupem do Separačního centra), nesmí mít žvýkačku  
 odběrová sestra Vás vyzve, abyste zaujal pohodlnou polohu. Po dezinfekci místa 

vpichu se zavede zpravidla jedna odběrová jehla do žíly na předloktí. 
 Jehla je připojena k hadičkám separátoru a následuje vlastní odběr trombocytů.  
 doba trvání procedury je cca 70-100 minut.  
 personál sleduje po celou dobu odběru průběh procedury a zdravotní stav dárce 
 pokud se kdykoliv v průběhu celého odběru necítíte dobře, sdělte tuto skutečnost 

okamžitě personálu.  
 po skončení procedury se Vám vrátí veškerá krev přítomná v hadičkách separátoru. 

Sestra vyjme jehlu ze žíly, překryje sterilně místo vpichu a zkomprimuje. Po cca 10 
minutách se komprese sejme, místo vpichu se zkontroluje, překryje čtvercem a zaváže 
obinadlem.  

            Pokud se dárce cítí dobře a nejsou žádné zdravotní komplikace, může odejít.  



 
Maximální frekvence darování destiček na Separátorovém centru je jedenkrát za měsíc, tzn. 
12 odběrů ročně. Tento interval je zcela bezpečný a nepředstavuje pro dárce ani 
z dlouhodobého hlediska žádné zdravotní riziko. Pokud jste aktivním dárcem krve i na jiném 
pracovišti, informujte o této skutečnosti personál Separátorového centra včetně termínu 
posledního odběru.  

 

 
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně možnosti darování destiček, kontaktuje 
pracovníky Separačního centra. 
 
 


