Tapning af blod (venesectio)
Tapning af blod – også kaldet venesectio – er en procedure, hvor vi kontrolleret tapper blod fra en blodåre
(vene).
Lægen beslutter på baggrund af dine blodprøver, om
du skal have tappet blod. Formålet med at gøre det er
afhængigt af, hvilken sygdom du har.
Ved sygdommen polycytæmi er formålet at fjerne det
forhøjede antal røde blodlegemer (omtales også som
forhøjet hæmatokrit). Ved sygdommen hæmokromatose er formålet med tapningen at fjerne det overskydende jern fra blodet.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Du kommer til at sidde i en stol, hvor ryglænet kan
lægges ned efter behov.
En sygeplejerske anlægger en nål i blodåren ved albuebøjningen. Via nålen udtømmes den ønskede
mængde blod over i en lukket pose, som er beregnet
til formålet. Der tappes som regel 500 ml.
Herefter fjerner sygeplejersken nålen, og du får et
stykke gaze og plaster over. Du skal nu bøje armen
for at stoppe eventuel blødning. Vi tilbyder dig noget
at drikke i forbindelse med tapningen.
Selve tapningen tager 10-20 minutter.
Efter tapningen får du også noget at drikke.
Ved den første tapning skal du ligge eller sidde og
hvile dig 30 minutter bagefter.
Har du ingen problemer med tapningen, kan du rejse
dig umiddelbart efter tapningen ved fremtidige tapninger. Du skal dog altid blive i ambulatoriet cirka 10 minutter efter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Drik rigeligt før behandlingen
Vi anbefaler dig at drikke rigeligt dagen før behandlingen. Derudover skal du drikke mindst 3 glas væske
inden blodtapningen, da det hjælper blodgennemstrømningen.

MULIGE KOMPLIKATIONER
Under eller efter tapningen kan du få følgende symptomer:


Almen utilpashed



Kvalme og opkastning



Fald i puls og blodtryk



Bleghed



Klamsved



Smerter



Uro og angst.

Typisk bedres disse symptomer hurtigt, når du har
fået noget at drikke og har hvilet dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Hæmatologisk Ambulatorium
Tlf. 97 66 38 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
www.aalborguh.rn.dk/hæmatologi
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