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Умови центрифугування 
 

Кольоровий код Наповнювач Дослідження* 
Умови 

центрифугування 
оборотів/хв. (t 250) 

Додаткові рекомендації 

 
Червоний (NE) 

Без наповнювача 

Транспортування та дослідження 
біопрепаратів. Клінічна хімія, 
серологія, імунологічні тести 

сироватки крові 

1300-1500 / 
10 хв. 

Перед центрифугуванням пробірок необхідно зачекати, поки повністю згорнеться кров. 
Час згортання: 60 хвилин при кімнатній температурі (20-25оС), далеко від сонячного світла і обігріваючих 
приладів і тільки потім центрифугувати. 

 
Червоний (АE) 

Активатор згустку 
(Діоксид кремнію) 

Клінічна хімія, серологія, 
імунологія, 

дослідження сироватки крові 

1500-1800 / 
10 хв. 

Після взяття проби крові у вакуумну пробірку, її слід обережно перемішати шляхом перевертання 5-6 
разів. Перш ніж центрифугувати пробірки з сироваткою, необхідно дочекатися повного згортання крові. 
Час згортання: від 10 до 30  хвилин при кімнатній температурі (20-25оС). 

 
Жовтий (AG) 

Активатор згустку 
(Діоксид кремнію) + 
гель** (олефіновий) 

Клінічна хімія, серологія, 
імунологія, 

дослідження сироватки крові. 

1800-2000 / 
10 хв. 

Центрифугувати не пізніше 2-х годин після забору крові. Час згортання: 10-30  хвилин при кімнатній 
температурі (20-25оС). Температура при центрифугуванні повинна бути +20…+25°С, так як при більш 
низькій температурі гель втратить текучість і не зможе виконувати свою функцію.  
Після центрифугування пробірки можна заморожувати до -200С. 
Пробірки з гелем для відділення сироватки не можна повторно центрифугувати щоб уникнути гемолізу. 
Забороняється використовувати кутовий ротор під час центрифугування пробірок з гелем, щоб уникнути 
потрапляння частин еритроцитів у сироватку крові. 

 

 
Фіолетовий (EE, ТE) 

К2 ЕДТА 
К3 ЕДТА 

Гематологічні та молекулярно-
генетичні дослідження 

---- Відразу після взяття проби крові в вакуумну пробірку з ЕДТА її необхідно ретельно та обережно 
перемішати, перевертаючи 6-8 разів. Недостатнє перемішування може привести до агрегації 
тромбоцитів, утворення мікрозгустків або коагуляції. 

 

 

 
Фіолетовий (EG, ТG) 

К2 ЕДТА + гель** 
К3 ЕДТА + гель** 

Підготовка чистої плазми для 
вірусних досліджень та 

молекулярної діагностики 
1100 / 10 хв. 

 
Зелений (LE, НE) 

Літій гепарин 
Натрій гепарин 

 

Клінічна хімія, імунологія, 
токсикологія, 

дослідження плазми крові та 
мікроелементів 

1300 / 10 хв. 
Зберігання не більше 6 годин при кімнатній температурі. 
Відразу після взяття проби крові в вакуумну пробірку її необхідно ретельно та обережно перемішати 
шляхом перевертання 8-10 разів. Центрифугування слід проводити відразу після взяття крові. 

 
Гель забезпечує розділення плазми і згустку до 48 годин без повторного центрифугування. 

 
 

Зелений (LG, НG) 

Літій гепарин + гель** 
Натрій гепарин + 

гель** 
 

Клінічна хімія, імунологія, 
токсикологія, 

дослідження плазми крові та 
мікроелементів 

1800-2200  / 
10 хв. 

Помаранчевий 
(ВЕ, BG) 

Тромбіном та 
тромбін + гель** 

Клінічна хімія, швидкі тести 
1300-1500 / 

10 хв. 

Повне згортання крові відбувається протягом 3-5 хвилин. Після взяття крові зразок слід обережно  
перемішати шляхом перевертання 5-7 разів. У пробірках з гелем сироватка залишається стабільною до 
48 годин. Центрифугувати пробірки з тромбіном та гелем потрібно не пізніше, ніж через 2 години після 
забору крові.  
Увага! Пробірки з гелем рекомендується центрифугувати в горизонтальних роторах. Якщо потрібно 
транспортування, то після центрифугування необхідно витримати пробірки в штативі при кімнатній 
температурі не менше 1 години. Повторне центрифугування заборонено! Транспортування без 
центрифугування заборонено! 
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Блакитний (KE, SE) 

Цитрат натрію 
0,129 моль/л (3,8%), 
0,109 моль/л (3,2%) 

Співвідношення 
цитрат:кров = 1:9 

Дослідження гемостазу 
(коагуляція) 

2000-2500 / 
10-15  хв. 

Відразу після взяття зразка пробірку з цитратом необхідно обережно перемішати шляхом перевертання 
3- 5 разів для запобігання утворенню мікрозгустків. 
Зразки тестів (наприклад тромбіновий час, протеїн С, фактор V і фактор VII) зберігаються при 
температурі +18…+24°С та +2…+4°С, їх слід центрифугувати та аналізувати не пізніше ніж через 4 
години після забору крові.  
Якщо неможливо зробити тест на визначення протромбінового часу протягом 24-х годин і протягом 4-х 
годин інші аналізи, то плазма після центрифугування повинна бути відокремлена від клітин крові 
(перелита в іншу пробірку) і заморожена. Заморожена плазма зберігається при t -20°С до 2-х тижнів, при 
t   -70°С до 6 місяців. 
Заморожену плазму розморожують при t +37°С обережно перемішуючи, аналізують відразу після 
розморожування; зразок можна зберігати ще максимум 2 години при t +4°С. 
Заморожування зразків може вплинути на результати АРТТ. 
 
Завдяки наявності розділяючого гелю тест на визначення протромбінового часу можна робити 
протягом 48 годин (зразок плазми залишається стабільним). 

 

 
Блакитний (KG, SG) 

Цитрат натрію + гель** 
0,129 моль/л (3,8%), 
0,109 моль/л (3,2%) 

Співвідношення 
цитрат:кров = 1:9 

Дослідження гемостазу 
(коагуляція) 

2000-2500 / 
10-15  хв. 

 

 
Чорний (RE) 

 

Цитрат натрію 
0,129 моль/л (3,8%) 

Співвідношення 
цитрат:кров = 1:4 

Тест на седиментацію крові 
(Вимірювання швидкості осідання 

еритроцитів) 
---- 

Для визначення ШОЕ (E.S.R.) по методу Вестергрена 

 

 
Сірий (FE) 

Фторид натрію/ 
оксалат калію  

Рівень глюкози, лактат, 
глікозильований  гемоглобін 

1300  / 10 хв. 

Пробірки зі стабілізатором глюкози повинні заповнюватися повністю до зазначеного на них об’єму, 
надлишок оксалату в пробі може викликати гемоліз. 
Після взяття проби пробірки слід обережно перемішати, перевертаючи 6-8 разів. 
Оскільки пробірки з фторидом натрію особливо схильні до гемолізу, їх необхідно перемішувати з 
особливою обережністю. Центрифугування слід проводити відразу після взяття крові. 

 

 
Оливковий (FG) 

 

Фторид натрію/ 
оксалат калію + гель** 

Діагностика гестаційного 
цукрового діабету 

1300  / 10 хв. 

При дотриманні технології взяття крові з вени і її зберігання (без заморожування і не вище +25°С) рівень 
глюкози у вакуумній системі не знижується протягом 24 годин, завдяки гелю не виникає гемолізу при 
транспортуванні проб, що дає їм перевагу для використання в централізованих лабораторіях. 
Центрифугування слід проводити відразу після взяття крові в пробірки. 

 

 
Світло-бузковий (WE) 

EDTA 2Na/2K + 
6- аміногексанова 

кислота+гліцин 

Дослідження фрагментів ДНК, 
гематологічні та молекулярно-

генетичні дослідження 

2000-6000 / 
10-15  хв. 

Стабілізація позаклітинної ДНК можлива протягом 7-14 днів при температурі зберігання +4…+30°С. 
Швидкість центрифугування залежить від типу набору, що використовується для виділення ДНК. 

 
Жовто-лимонний (СЕ) 

ACD-A і ACD-B 
Антикоагулянт-цитрат-
декстроза або кислота-

цитрат-декстроза 

Імунологія, 
тестування груп крові і зберігання 

крові. 
1300  / 10 хв. 

У формулі ACD-A співвідношення добавок до крові становить 1:5,67, а у формулі ACD-B - 1:3. 
Добавка ACD дозволяє зберігати еритроцити протягом 21 дня при температурі від +1 до +6°С. 

Після того, як зразок відібрано, обережно переверніть пробірку 8-10 разів, щоб перемішати. 
 

* Температура: +18…+ 25° C, Температура зберігання та транспортування - +5 … +25° C 
** Забороняється використовувати кутовий ротор під час центрифугування пробірок з гелем, щоб уникнути потрапляння частин еритроцитів у сироватку крові. Ми рекомендуємо центрифугувати пробірки з  гелем тільки в 
приладах з плаваючим ротором. 

- Берегти від попадання прямих сонячних променів. 

- У зимовий час, при температурі нижче +4 С ° - транспортування в спеціальних теплих вагонах або контейнерах з температурним режимом. 


