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P/S-Natrium 
  
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

 

  

 Li-heparin med gel   

Provtagningsetikett LJUSGRÖN   

Fyllnadsvolym (mL) 3,5   

Art.nr. (Inköpsportalen) 5023624   

Remiss 

Beställs elektroniskt i Cosmic.  
Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Generella remissuppgifter, se Krav på remissuppgifter i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provtagning 

3,5 mL Ljusgrön propp med gel (LH Lithium Heparin Sep) 
3,5 mL Guldgul propp med gel (Z Serum Sep Clot Sep Activator) 
I undantagsfall används MiniCollect Li-heparin med gel, minsta provmängd 300µL. 

Provhantering 

Vid längre tids förvaring pipetteras plasma över i sekundärrör 5mL 75x13mm. 

Förvaring och transport 

Gelrör kan förvaras centrifugerat 24 timmar i rumstemperatur eller 48 timmar i kyl.  
Avpipetterad plasma kan förvaras 7 dygn i kyl. 
Långtidsförvaring sker i frys (-20°C). 

Förväntad svarstid 

Analyseras akut, dygnet runt. 

Tolkningsstöd 

Referensintervall: 
Män, Kvinnor: 137 - 145 mmol/L 

Referensintervall enligt NORIP. 

Indikation och medicinsk bakgrund 

Rutinanalys vid misstanke om vätskebalansrubbning. 

Natrium är den totalt dominerande katjonen i extracellulärrummet, och är av avgörande betydelse för 
osmolaliteten i kroppsvätskorna. Natrium förekommer främst i extracellulärrummet (ca 140 mmol/L), men finns 
även intracellulärt (ca 10 mmol/L) samt bundet till mindre del även komplexbundet i skelettet. Utsöndringen av 
natrium sker huvudsakligen via njurarna, även om förlusterna genom svettning ibland kan bli betydelsefulla. I 
njurarna sker en reabsorbtion av natrium till ca 99%.  
Natriumomsättningen regleras genom flera organsystem, via njurarna (renin/angiotensin), hypothalamus (ADH-
sekretion), hjärtat (natriuretiska peptider) samt binjurarna (kortisol och aldosteron). 

Bedömning av serum-natrium ger en bild av vätskebalansen, men ger ingen information om den totala mängden 
natrium i kroppen (vilket kräver en bestämning av extracellulärrummets storlek). 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-kemi/
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Hypernatremi innebär alltid hyperosmolaritet. Detta orsakas av bristande tillförsel, ex hos medvetslösa patienter 
eller ökade förluster av vatten, till exempel kräkningar, diarré eller renala vätskeförluster. Symtom på 
hypernatremi är huvudsakligen neurologiska, till exempel tremor, irritabilitet, konfusion och slutligen koma. 

Hyponatremi indikerar vanligen hypoosmolaritet, till exempel vid otillräcklig utskiljning av vatten i njurarna, akut 
njurinsufficiens, levercirros eller nefrotiskt syndrom. Värden <120 mmol/L kan ge symtom som generell svaghet 
och konfusion. 

NPU-kod 

NPU03429 Plasma-Natriumjon;substanskoncentration 

Övrigt 

 

Endast för laboratoriet 

Beställs med analyskod: NA 
 

Utarbetad av: Anna Kärrberg 
Medicinskt ansvarig: Milijana Tijanic Berglund 

 


