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A. Úvod 

A-01 Předmluva 
  
   
Vážený čtenáři, vážené kolegyně a kolegové, 
 

předkládáme Vám nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny, a to formou  

Laboratorní příručky připravenou v souladu s normou ČSN ISO 15189.  

Cílem Laboratorní příručky je poskytnout přehledné informace všem, kteří chtějí využívat našich služeb 

Obsahuje informace pro pacienty, pro lékaře i sestry, přináší přehled o organizaci našich služeb.  
 

Doufáme, že Laboratorní příručka Vám poskytne všechny potřebné informace pro vzájemnou spolupráci.  

Rádi bychom, aby se stala zdrojem námětů a připomínek k činnosti laboratoře tak, aby naše spolupráce  

byla úspěšná. Předem děkujeme za všechny věcné připomínky a podnětné náměty. 

  

 Aktuální verze Laboratorní příručky je uveřejněna na www.naslednapece-horice.cz 

 

 
 

                                                          RNDr. Dagmar Korábová 

                                                                                                         vedoucí laboratoře                                                                                                                                                         

                                                                                            
 

  
  
  
  
  
  

http://www.naslednapece-horice.cz/
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B. Informace o laboratoři 

B-01 Identifikace laboratoře  
 
  
Název organizace Levitovo centrum následné péče (LCNP) 

Adresa Riegrova 655, 508 01 Hořice 

IČ/DIČ 00190217/CZ00190217 

Typ organizace nestátní zdravotnické zařízení 

Statutární zástupce Ing. Roman Bečvář, ředitel LCNP 

  

Název laboratoře Oddělení klinické biochemie (OKB) 

IČP 63127000 

  

Předmět činnosti Laboratorní vyšetření v klinické biochemii a hematologii 

Okruh působnosti laboratoře Pro neakutní lůžkovou péči a pro ambulantní část. 

  

Vedoucí laboratoře RNDr. Dagmar Korábová 

Vedoucí laborant Mgr. Michal Kráčmar 

  

  

B-02 Informace o laboratoři 
 

Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu 

v odbornosti 801. Dále poskytuje konzultační služby v oblasti preanalytické, analytické a klinického 

hodnocení nálezů. Součástí laboratoře je odběrová místnost pro odběry biologického materiálu.  

 

Laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální 

požadavky pro vstup do tohoto registru.  

 

Laboratoř je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL pro registrovanou odbornost 

801 – Pracoviště klinické biochemie včetně výkonů sdílených s touto odborností. 

  

 
Kontaktní údaje 

 
Telefon e-mail, internetové stránky 

Vedoucí laboratoře 493 586 311, kl. 309 korabova@nphorice.cz  

Vedoucí laborant 493 586 311, kl. 361 kracmar@nphorice.cz  

 
Laboratoř 
(příjem biolog. materiálu, 
informace, výsledky, aj.) 

493 586 311, kl. 360 www.naslednapece-horice.cz 

fax 493 623 945  

mailto:korabova@nphorice.cz
mailto:kracmar@nphorice.cz
http://www.naslednapece-horice.cz/
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B-03 Organizace laboratoře 
  

Laboratoř (včetně odběrového centra) je součástí Levitova centra následné péče Hořice. 

 

Umístění: LCNP - budova A (přízemí) 

  

Provozní doba laboratoře:  

06:00 – 14:30 hod. Po – Pá denní provoz 

14:30 – 17:30 hod. Po – Pá (pohotovostní služba, příjem statimů) 

09:00 -  12:00 hod. So, Ne + svátky (pohotovostní služba, příjem statimů) 

  

Pracovní režim laboratoře:  

06:00 – 10:00 hod. 
příjem a zpracování odběrů z odběr. centra, z lůžkových oddělení LCNP  

a ze svozu biologického materiálu 

07:00 -  14:30 hod. provádění analýz a kompletace výsledkových listů 

14:30 -  17:30 hod. 
odběry, příjem a zpracování statimových vzorků, provedení analýz 

a kompletace výsledkových listů (pohotovostní služba) 

  

Příjem biologického materiálu:  

06:00 -  12:00 hod. zpracováno v den dodání do laboratoře 

12:00 -  15:30 hod. 

 

zpracováno v den dodání do laboratoře, výjimkou jsou testy prováděné jen 

v určité dny v týdnu (málo četné analýzy) 

  

Provozní doba - odběry:  

06:00 – 08.30 hod. Po – Pá 

 

B-04 Spektrum nabízených služeb 
  
Laboratoř poskytuje: 

 

 základní biochemická vyšetření biologických materiálů (krev, moč, stolice) 

 specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů)  

 základní hematologická a koagulační vyšetření  

 provádění zátěžového testu o-GTT 

 možnost konzultací k interpretaci vlastních laboratorních nálezů 

 zajištění požadovaných bakteriologických, virologických, sérologických a molekulárně biologických   

vyšetření ve smluvních laboratořích dle požadavků lékařů na žádance 

 distribuci vzorků biolog. materiálu do smluvních laboratoří dle požadavků lékařů uvedených na žádance 

 logistické služby související s laboratorním vyšetřením (dopravu výsledkových listů, výdej laboratorních 

žádanek, zajištění odběrového materiálu pro spolupracující ordinace, aj.) 

 vyšetření pro samoplátce za úhradu 

 vybraná vyšetření pro veterinární účely  

 

Podrobný seznam laboratorních vyšetření je k dispozici  v kap.  LP F-01 Abecední seznam základních 

vyšetření.  

file://///SERVER-V1/SLP/sest/@L2.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/@L2.htm
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B-05 Informace o ochraně osobních dat 
  
Pracovníci laboratoře jsou vázáni etickými pravidly své profese, neangažují se v činnostech omezených 
zákonem a udržují pověst své profese.  
 
Jsou přijímána opatření pro zajištění ochrany osobních informací:  
 
 shromažďování informací pro důkladnou identifikaci pacienta probíhá pouze za účelem provedení 

požadovaných vyšetření a ostatních laboratorních postupů; 
 ukládání informací o pacientovi tak, aby byly chráněny proti ztrátě, neoprávněnému přístupu a jinému 

zneužití a v souladu s platnou legislativou; 
 jsou definována pravidla pro přístup k záznamům zdravotnické laboratoře;   
 použití vzorků pro jiné účely, než pro které byly odebrány, je možné bez předchozího souhlasu pouze 

tehdy, jestliže zbytkové vzorky jsou poskytnuty anonymně, nebo jsou smíchány; 
 zabezpečený přenos elektronických výsledků vyšetření; 
 řízení přístupu do prostor laboratoře.  
  

C. Příručka pro odběr  biologického materiálu 

 

Preanalytická fáze: 

 

Preanalytická fáze je důležitou součástí analytického procesu. Zahrnuje přípravu pacienta, označení 

odběrové zkumavky (nádoby), odběr vzorku biologického materiálu, jeho transport do laboratoře, příjem 

materiálu v  laboratoři, zadání požadavků do laboratorního informačního systému a přípravné práce před 

analýzou (např. centrifugaci nebo další úpravu biologického materiálu).  

 

Preanalytická fáze je jedním z významných zdrojů chyb, které mohou vést k nesprávnému výsledku, i s 

možností poškození pacienta. Proto je nezbytné v maximální míře procesy preanalytické fáze standardizovat 

s cílem  podstatně redukovat počet výsledků zkreslených, respektive znehodnocených preanalytickými 

chybami. 

 

Preanalytická fáze zahrnuje: 

 

- přípravu pacienta  LP C-05  Příprava pacienta 

- odběr vzorku biologického materiálu  LP C-01 Odběr vzorku 

- transport vzorku biologického materiálu  LP C-10  Transport vzorků 

- příjem vzorku biologického materiálu do laboratoře  LP D-01  Příjem vzorků do laboratoře 

 

Související informace: 

 LP C-04  Odběrový materiál 

 LP C-06  Identifikace pacienta a označení vzorku 

 LP C-07  Množství vzorku 

 LP C-11  Faktory ovlivňující labor. výsledky 

 

file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BACO.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*AABN.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BACU.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BACW.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BACN.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BACP.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BACR.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*CAMO.htm
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C-01 Odběr vzorku   
  
Odběrový pracovník musí před odběrem vzorku: 

 

- ověřit identifikaci pacienta dotazem 

- před zahájením práce zkontrolovat dostupnost odběrových pomůcek 

- seznámit pacienta s postupem při odběru 

- zkontrolovat identifikační údaje na žádance 

- zkontrolovat požadavky a správnost počtu a druhů zkumavek 

- označit zkumavky identifikací pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo) 

- označit žádanku na odběr svým jménem / razítkem 

- zapsat čas a datum odběru, pokud není evidováno v LIS při zápisu 

 

Odběr venózní krve 

 

- Odběr se provádí v poloze vsedě nebo vleže ze žíly na paži.  

- Odběrový pracovník posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce. 

- Masáž, palpace ruky mohou způsobit změny některých krevních komponent, proto nejsou vhodné.  

- Nepoužívá se paže, na které jsou výrazné jizvy, hematom nebo u žen na straně po provedené 

mastektomii. 

- Paže se volně položí na opěradlo odběrového křesla. 

- Odběrový pracovník vydezinfikuje předpokládané místo vpichu. 

- Je nutné nechat kůži oschnout, aby se zabránilo případné kontaminaci při odběru nebo hemolýze. 

- Po dezinfekci se přikládá turniket, jehož použití nemá být delší než 1 minuta a pacient nemá „paží 

pumpovat“. Při delším zaškrcení končetiny a výraznějším cvičení dochází až k 10% změně aktivity nebo 

koncentrace řady analytů. 

- Palcem pod místem vpichu se stabilizuje poloha žíly.  

- K odběru se používá bezpečnostní vakuový systém.  

- Sterilní odběrová jehla se zašroubuje do držáku.  

- Jehlou upevněnou v držáku se provede venepunkce.  

- Vakuová zkumavka se zavede do držáku a jemným tlakem proti druhému konci jehly se propíchne její 

uzávěr, což umožní automatické naplnění předem vyznačeným množstvím krve.  

- Jakmile krev začne proudit do zkumavky, lze odstranit turniket.  

- Naplněná a stále dokonale uzavřená zkumavka se vyjme z držáku, přičemž jehla zůstává v žíle. 
Bezpečnostní hemostatický ventil jehly kompletně zamezuje vytékání krve i hemokoagulaci v jehle a tím 
i její ucpání.  

- Odběr krve do různých typů zkumavek bezpečnostního vakuového systému pro další druhy 
laboratorních vyšetření lze provést stejnou jehlou v jednom vpichu.  

- Bezprostředně po naplnění je nutné krev opatrně promíchat opakovaným otáčením zkumavky.  
- Místo vpichu i s jehlou se zakryje tamponem z gázy, na ten se opatrně zatlačí a pomalu se vytáhne 

jehla.  
- Poté se přilepí náplast a pacientovi se doporučí tisknout místo vpichu nejméně 2 minuty a ponechat 

náplast s tampónem alespoň 15 minut po odběru (důležité zejména u pacientů s koagulační poruchou, 
nebo užívajících antikoagulacia a antiagregancia). 

 

Při podávání infuzí je doporučený  čas pro odběr: - minimálně 8 hodin po ukončení infuze s tukovou emulzí 

                                                      - 1 hodina po ukončení ostatních infuzí  
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Pokud je odběr nezbytný, je nutno odebírat krev z druhé ruky nebo z místa pod intravenózní linkou, ale nikdy 

ne proximálně (nad) od místa infuze. 

V případě odběru z katétru je nutné nejprve odsát krev, která v katétru stagnuje nebo je promísena 

s antikoagulačním činidlem a pak teprve odebírat krev na laboratorní vyšetření. 

                                               

Chyby při odběru žilní krve: 

 dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení (,,pumpování") se zataženou paží před odběrem vede 

ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži. 

 znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku (nedostatečně zaschlé 

dezinfekční činidlo) - hemolýza vzorku 

 použití příliš úzké jehly při venepunkci - hemolýza vzorku, pálení v místě vpichuprudké třepání krve v 

odběrové nádobce při promíchávání s přísadami nebo při nešetrném transportu krve ihned po odběru - 

hemolýza vzorku 

 rychlé ochlazení čerstvě odebrané krve, její uchovávání při teplotách blížících se 0°C - hemolýza vzorku 

 použití nevhodných odběrových nádobek 

 použití nesprávného protisrážlivého činidla nebo jeho nesprávný poměr k naplněnému množství krve 

 nedostatečné označení odběrových nádobek s odebraným materiálem 

 vystavení odebraného materiálu přílišnému teplu nebo slunečnímu světlu 

 odběr do předem neoznačených odběrových nádobek 

 odběr bez rukavic nebo v jedněch rukavicích pro více pacientů 

 

Odběr kapilární krve 

Odběr se provádí z bříška prstu v poloze vsedě. Důležité je vydezinfikovat místo vpichu vhodným 

dezinfekčním prostředkem, který musí zaschnout. Místem vpichu je obvykle střední palmární část distální 

falangy prstu ruky, kterou pacient nepíše.  

Odběr kapilární krve na glykémii   

Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární krve všeobecné sestry příslušného oddělení. Ranní 

glykémie se odebírají zásadně na lačno, glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí 

rovněž ráno na lačno a dále dle intervalů stanovených ošetřujícím lékařem.  

Chyby u odběru kapilární krve 

- bublinky v kapiláře 

- nadměrné mačkání prstu 

- nedokonalé promíchání 

- krev nedodána k vyšetření okamžitě 

- odběr žilní krve (bez označení, že se o tuto krev výjimečně jedná) 

- odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny 

- nedokonalé zaschnutí dezinfekčního prostředku 
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C-02 Žádanka 
  
Pro požadavky na vyšetření v laboratoři LCNP Hořice doporučujeme použít laboratorní žádanky viz LP I-01  

Žádanka pro bioch. a hematol. vyšetření.  

Tyto žádanky splňují veškeré formální náležitosti vyžadované zdravotními pojišťovnami. 

 

Pro požadavky na vyšetření v jiných laboratořích doporučujeme používat laboratorní žádanky těchto 

laboratoří nebo rovněž zvolit „Poukaz na vyšetření /ošetření typu K 06“ VZP. V tom případě je nutné uvést, 

pro kterou smluvní laboratoř je vyšetření určeno. 

 

Žádanku na vyšetření je možné získat přímo v laboratoři nebo na základě telefonického požadavku, 

je také k dispozici ke stažení na www.naslednapece-horice.cz.    

 

Na žádance o laboratorní vyšetření musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky: 

 

 číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky nebo alespoň datum narození - u neznámého 

pacienta bude vygenerováno náhradní číslo z LIS) 

 pohlaví pacienta – u cizince, u novorozence 

 příjmení, jméno pacienta 

 kód pojišťovny pojištěnce (pacienta), typ pojištění nebo údaj samoplátce 

 základní a další diagnózy pacienta 

 datum a čas odběru - je nezbytné uvádět vzhledem k nutnosti sledovat dodržení podmínek preanalytické 

fáze!! 

 jméno osoby provádějící odběr   

 identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje zdravotnického zařízení, 

oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ) 

 podpis lékaře 

 kontakt na objednavatele (adresa, telefon nebo jiné spojení)  

 požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) 

 u vyšetření PT je požadován údaj o typu antikoagulační léčby 

 u vyšetření KO+dif. je požadován údaj o způsobu vyšetření 

 u epidemiologicky závažných vyšetření je nezbytné uvádět kontakt na pacienta z důvodů legislativních 

požadavků na zajištění hygienicko-epidemiologického režimu u pozitivních vzorků s povinností hlášení 

 

Nepovinné nebo fakultativní údaje:  

Na volné místo na žádance lze uvést doplňující klinické informace, týkající se pacienta a vyšetření (pro 

interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru 

respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s 

blíže specifikovanou zátěží atd.). V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně.   

 

Žádanky pro urgentní vyšetření musí obsahovat všechny povinné základní identifikační znaky a musí být 

výrazně označeny STATIM. 

 

 

  

file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BAEC.htm
file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BAEC.htm
http://www.naslednapece-horice.cz/
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Soubory vyšetření: 

Laboratoř LCNP Hořice umožňuje na žádance vyplnit tkz. soubory vyšetření. 

 

Jaterní Lipidový S1 příjmový Screening 

Bilirubin celkový Cholesterol Močovina Močovina 

Bilirubin konjugovaný Triglyceridy Kreatinin Kreatinin 

ALT HDL cholesterol Kyselina močová Kyselina močová 

AST LDL cholesterol Na, K, Cl Na, K, Cl 

ALP  Bilirubin celkový Bilirubin celkový 

GGT  Bilirubin konjugovaný Bilirubin konjugovaný 

Cholinesteráza  ALT ALT 

  AST AST 

  ALP ALP 

  GGT GGT 

  Cholinesteráza Cholinesteráza 

  Cholesterol Cholesterol 

  Triglyceridy Triglyceridy 

  Bílkovina celková Bílkovina celková 

  Glukóza Glukóza 

  CRP CRP 

  Albumin  

  Fe  

  Fe–vazebná kapacita  

  Transferin  

  TSH  

  PSA (u mužů)  

  fPSA (u mužů)  

  KO+dif.5 pop.  

  Moč chemicky+sed.  

    

C-03 Ústní/telefonické požadavky na vyšetření  
  
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání  

lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: 

 

 Dodatečná vyšetření požadovaná statimově budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. 

K dodatečně doordinovanému vyšetření je povinnost vždy doručit žádanku.  

 Dodatečná vyšetření nepožadovaná statimově lze telefonicky doobjednat, budou provedena dle 

provozních možností týž nebo následující pracovní den, materiál musí být pro ně zajištěn tak, aby 

nedošlo k jeho znehodnocení. K dodatečně doordinovanému vyšetření je povinnost vždy doručit 

žádanku.  

 Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou 

analytu v biologickém materiálu. Tyto informace obdržíte při telefonické objednávce. Pracovníci 

laboratoře jsou povinni řídit se doporučenými pokyny pro stabilitu analytů. 
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Laboratoř skladuje vzorky při +4 až +8°C po dobu 5 dnů v lednici k tomu určené tak, aby byly zachovány 

jeho původní vlastnosti. Je v kompetenci vedoucího laboratoře rozhodnout, zda dodatečné či opakované 

vyšetření lze z uchovaného materiálu provést.  

  

C-04 Odběrový materiál 
 
Bezpečnostní vakuový systém slouží k odběru krve pro analýzu v laboratorní diagnostice. Jedná se o 
uzavřený vakuovaný systém, který je složen z jehly s dvojím zakončením s bezpečnostním ventilem, držáku 
a zkumavky s přednastaveným vakuem. 

   

Biologický materiál Typ odběrové nádobky Použití 

Nesrážlivá žilní krev 
Zkumavka s K2EDTA 
pro hematologii 
(fialové víčko) 

Krevní obraz, diferenciální rozpočet, 
imunofenotypizace, glykovaný 
hemoglobin 

Nesrážlivá žilní krev 
Zkumavka s Mg-ionty 
TromboExact 
(vínově červené víčko) 

Trombocyty – při podezření na 
pseudotrombocytopenii 

Nesrážlivá žilní krev 
Zkumavka s Na-citrátem  
pro hematologii  
(modré víčko) 

Quickův test, APTT, fibrinogen, 
koagulační faktory, vyšetření 
destičkových a plazmatických funkcí 

Nesrážlivá žilní krev 
Zkumavka s heparinem 
(zelené víčko) 

Stanovení fagocytózy  
(ingesce částic) 

Nesrážlivá žilní krev 
Zkumavka 
s Na-citrátem pro sedimentaci 
(černé víčko) 

Stanovení sedimentace erytrocytů 

Nesrážlivá žilní krev 
Zkumavka  
s Na-fluoridem/K-oxalátem 
(šedé víčko)  

Stanovení glukózy, o-GTT 

Srážlivá žilní krev 
Zkumavka s dělícím gelem 
(zlaté víčko) 

Biochemická a serologická vyšetření 

Odběr moče na základní 
vyšetření chemicky, 
mikroskopicky 

Plastová zkumavka  
(žlutý uzávěr) 

Vyšetření moče chemicky a 
močového sedimentu 

Sběr moče 
Plastová láhev bez 
konzervačního činidla 

Biochemická analýza moče 

Odběr stolice FOB test Okultní krvácení 



 
 LP  -  textová - 2021-02 

Laboratorní příručka/ LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav. 

číslo : B-LP-01 
verze : 08 
exemplář :   
strana : 15 z  72 
platí od : 08.03.2021  
přílohy : 0 
datum tisku : 09.03.2021 

 

 

C-05 Příprava pacienta  
  

Odběr žilní krve 
nalačno 

Odběr žilní krve je vhodné provést ráno mezi 7. – 9. hod. v poloze vsedě. Pacient je 
poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla, mléčné 
výrobky a mléko, nepožívá alkoholické nápoje. Pokud lze, má pacient po konzultaci 
s lékařem vynechat léky 3 dny před odběrem. Ráno před odběrem nemá trpět žízní, 
doporučuje se, aby pacient vypil ¼ l vody (neslazeného čaje).  
Odběr žilní krve provede kompetentní pracovník odběrového centra. 

Odběr ranního 
vzorku moče 

Poučený pacient odebere střední proud ranní moče. Je nezbytné omýt zevní genitál, 
aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci. Zkumavku je třeba označit 
nálepkou se jménem, příjmením a rodným číslem. 

Sběr moče 

 
Pacient musí být před sběrem moče seznámen s technickým postupem sběru. Při 
sběru je nutné u dospělého dosáhnout objemu 1,5 – 2,0 l moče za 24 hodin. Proto by 
měl pacient v průběhu každých 6ti hodin sběru, s výjimkou noci, vypít asi ¾ l vody 
nebo minerální vody.  
 

Sběr moče  
pro stanovení 
sedimentu dle 
Hamburgera 

Pacient musí být před sběrem moče seznámen s technickým postupem sběru.  
 

Stolice na okultní 
krvácení 

Tři dny před započetím testu se doporučuje jíst zbytkovou stravu, obsahující větší 
množství tepelně upravené zeleniny, potraviny bohaté na vlákninu (celozrnný chleba 
apod.).Test by se neměl provádět při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci, 
test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní.  
Odběr vzorků stolice je jednorázový. 
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Stručné pokyny pro odběr vzorku  

Odběr žilní krve 
nalačno 

 
Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuového 
systému se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod 
místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se 
nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu 
držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce okamžitě zrušilo. 
Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky. Lze odstranit turniket. Je-li ve 
zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla 
s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního 
systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný 
poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je 
nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným 
převracením. 
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: 

 zkumavka bez přísad 
 zkumavky pro hemokoagulaci 
 ostatní zkumavky s přísadami 

 

Odběr ranního 
vzorku moče 

Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. 
 

Sběr moče 
obecně 

Při 24 hodinovém sběru moče se pacient ráno v den odběru vymočí mimo sběrnou 
nádobu. Od této doby „0“ pak sbírá veškerou moč, včetně moče při stolici. Po uplynutí 
24 hodin od zahájení sběru se vymočí do láhve naposledy. Uzavřenou, jménem a 
rodným číslem označenou, sběrnou láhev (lahve) s celým objemem moče doručí 
pacient k lékaři nebo do laboratoře. 

Sběr moče  
pro stanovení 
sedimentu dle 
Hamburgera 

Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto 
okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance je 
třeba uvést čas zahájení sběru moče a čas posledního vymočení s přesností na 
minuty. Celý objem moče nutno odeslat do laboratoře. 

Stolice na okultní 
krvácení 

Odběr malého vzorku stolice pomocí speciálního aplikátoru se provádí do 
odběrového kontejneru (vydává OKB). 

 
  

C-06 Identifikace pacienta a označení vzorku 
  
Vzorky biolog. materiálů pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmí 

vyskytovat. 

 

Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být označena: 

- jménem a příjmením pacienta 

- rodným číslem (nebo datem narození pacienta) 

- druhem materiálu, jedná-li se o jiný než krev  
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Do laboratoře jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky. 

Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou základní identifikační znaky pacienta zapsány do LIS. Po 

doplnění požadovaných metod (vyšetření) k dané žádance je LISem automaticky vygenerován příslušný 

počet štítků, které obsahují ID pacienta, číslo vzorku, datum příjmu a čárový kód. Těmito štítky se opatří jak 

primární zkumavky, tak i zkumavky na případné alikvoty. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince 

na žádance a označené zkumavky s materiálem.  

 
  
   

C-07 Množství vzorku 
 

Požadované vyšetření Minimální množství odebraného materiálu 

Stanovení základních biochemických testů 
(20 analytů), základních parametrů humorální 
imunity, stanovení specifických protilátek proti 
virům 

6 až 8 ml srážlivé krve 

Stanovení speciálních analytů 
(hormony, nádorové markery) 

1 ml srážlivé krve na každé 2 až 3 analyty 

Krevní obraz 
 

2 až 3 ml nesrážlivé krve (EDTA)* 

Koagulační vyšetření 
je nutno dodržet doporučený objem krve daný 
výrobcem zvolené odběrové nádobky 
 

Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového 
sedimentu 

10 ml ranní moče 

Sběr moče pro stanovení odpadu iontů a 
bílkovin 

celý objem moče nasbírané za 24 hodin 

  
* je nutno dodržet doporučený objem krve daný výrobcem zvolené odběrové nádobky 
 
  
   

C-08 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita  
  
Po odběru primárních vzorků a jejich řádném označení musí být tyto doručeny do laboratoře, kde jsou 

skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze určené typem požadovaných vyšetření.  

 

Vzorek je nutné skladovat při laboratorní teplotě, nesmí být uložen na přímém slunečním světle a nesmí být 

bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. 

Laboratoř skladuje vzorky při +4°C až +8°C po dobu 5 dnů. 

 

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability. 

 

Při plánovaném času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu vzorků a 

příjem v laboratoři.  
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C-09 Obecné zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem  
  
Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou stanoveny ve Vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví č. 306/2012 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče: 

 

 každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční 

 žádanky ani vnější strana odběrové nádobky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem  

 vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním nebo multirezistentní  

nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny 

 vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo 

přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění 

biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku 

 odběr je prováděn jednorázovými sterilními prostředky 

 při odběru a příjmu biologického materiálu používá pracovník ochranné pomůcky 

 v případě informace o zvýšeném riziku vzorku (HBsAg pozitivní, HIV pozitivní) zajistí pověřený pracovník 

zvláštní průchod vzorku laboratoří. 

 

Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. 

  

  

C-10 Transport vzorků  
  
 Transport vzorků do laboratoře a doprava vzorků z laboratoře do smluvních laboratoří jsou zajištěny 

svozovou službou. Ta zajišťuje také předání odběrových zkumavek a žádanek do ordinací 

spolupracujících lékařů. 

 Žádanky a zkumavky s biologickým materiálem musí být do laboratoře transportovány odděleně. 

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené a co nejdříve po odběru. Během přepravy musí být 

uloženy v boxech v kontejnerech chráněné před vylitím vzorku. Žádanky jsou oddělené v nepropustných 

obalech.  

 Vzorek, u kterého se pracuje se sérem nebo s plazmou, nesmí být po odběru skladován do druhého dne 

v lednici odebírající ordinace bez úpravy, tj. oddělení tekuté složky od krvinek (centrifugace). 

 Vzorky krve určené pro smluvní laboratoře by měly být odebrány do zvláštní zkumavky, preanalytická 

fáze je zajištěna dle Laboratorních příruček příslušných smluvních laboratoří.  Pokud není k dispozici 

samostatná zkumavka, provede se v laboratoři alikvotace. 

 Při plánování odběrů pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu vzorku do laboratoře. 

 U citlivých analýz je nutné dodržet doporučené časy od odběru do zpracování vzorku (stabilita analytu).  

 V průběhu transportu vzorků musí být zajištěny takové podmínky pro transport a uchování vzorků, aby 

byly zajištěny optimální vlastnosti pro dané vyšetřovací postupy a stabilita. 

 Podrobné informace ke každému vyšetřovanému parametru jsou k nahlédnutí v této Laboratorní 

příručce, kap. LP F-01  Abecední seznam základních vyšetření 

 Veškeré vzorky je nutno předat osobně pracovníkovi laboratoře.  
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C-11 Přehled faktorů ovlivňujících výsledky laboratorních vyšetření   
  
Výsledek laboratorního vyšetření může být ovlivněn řadou ovlivnitelných a neovlivnitelných faktorů ještě před 

odběrem biologického materiálu.  

 

Ovlivnitelné faktory 
 

Dieta 

Většina odběrů by měla být prováděna nalačno tj. v ranních hodinách po cca 12 hodinovém lačnění. 

Nedodržení lačnění znamená ovlivnění nálezů v sacharidovém a lipidovém metabolismu, ale i dalších 

analytů – amylázy, lipázy, střevního izoenzymu alkalické fosfatázy. V závislosti na skladbě požité stravy se 

mění koncentrace kreatininu, močoviny, kalia, fosfátů, železa a dalších iontů. Požití alkoholu může ovlivnit 

hodnoty GGT, ALP, ALT. Před vyšetřením orálního glukózového tolerančního testu je vhodná nejméně dva 

dny před vyšetřením dieta obsahující cca 150 g sacharidů za den (většinou nemění běžné návyky). Dieta s 

omezením sacharidů snižuje citlivost vyšetření (sníží případné vyšší hodnoty glykémie v nálezu!).  

 

Načasování odběru 

Většina odběrů probíhá v ranních hodinách. Je třeba brát v úvahu cirkadiánní variace - změny koncentrace 

analytů během dne či během měsíce. Pokud je možnost ovlivnění významná, je uváděna v této laboratorní 

příručce u jednotlivých analytů.. 

 

Poloha při odběru 

Odběr probíhá většinou vsedě, vhodný je krátký odpočinek před vlastním odběrem z loketní žíly. 

Poloha pacienta při odběru může ovlivnit koncentraci řady látek (např. při poloze vstoje oproti poloze vleže je 

koncentrace vysokomolekulárních látek - cca o 10% až 20% vyšší). 

 

Fyzická zátěž 

Není před odběrem vhodná. Běh, rychlá chůze do schodů jsou časté prohřešky. Dochází k adaptaci na zátěž 

– leukocytóza, zvýšení CK, kreatininu, změny iontů, pokles glukózy, ev. snížení lipidů. Před odběrem je 

vhodné pacienta na několik minut posadit v čekárně. Sport může často ovlivnit některé analyty i po řadu dnů 

(PSA po jízdě na kole apod.). 

 

Stres  

Prostředí v odběrové místnosti i přístup personálu by měl mít na pacienta uklidňující vliv. Je důležitý 

individuální osobní přístup k pacientům (zejména dětem), aby ani vlastní odběr vzorků nebyl stresující. Stres 

zvyšuje koncentraci prolaktinu, kortizolu, kortikotropinu (ACTH), katecholaminů a dalších hormonů. 

Vliv léků 

Ovlivnění výsledku laboratorních vyšetření léky je vzhledem k možnosti kombinací velmi obtížné popisovat.  

 

 

Neovlivnitelné faktory 
 

Věk, rasa a pohlaví 

Koncentrace řady analytů se významně mění s věkem, což má velký význam pro správnou interpretaci 

nálezu. Referenční hodnoty pro různé věkové skupiny a pohlaví jsou uváděny, pokud je to u daného 

vyšetření vhodné, u jednotlivých analytů v této laboratorní příručce v  LP F-01  Abecední seznam základních 

vyšetření. Je známý vliv rasy na změny stanovovaných analytů. Je popsána až dvojnásobná aktivita 
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kreatinkinázy u černochů, vyšší aktivita slinné amylázy u asiatů. Mezirasové rozdíly se jinak nezdají být 

významnější nežli řada jiných zde popisovaných vlivů na výslednou koncentraci analytů. 

 

Gravidita 

Změny koncentrace analytů jsou v období gravidity způsobeny řadou dějů. Mění se hormonální spektrum – 

hCG, fertilitní hormony. Dochází ke zvýšení hladin tyreoidálních hormonů a kortizolu (zvýšením 

plazmatických transportních proteinů v plazmě). Zvýšení plazmatického objemu způsobí pokles celkové 

bílkoviny, albuminu, koncentrace krevních elementů, zvýší se glomerulární filtrace a objem moči. Zvyšuje se 

hladina fibrinogenu a některých koagulačních faktorů, jiné naopak klesají. V krevním obraze je častá mírná 

normocytární anemie, leukocytóza, neutrofilie, zvyšuje se sedimentace erytrocytů. Dochází k poklesu zásob 

železa, je snížena koncentrace ferritinu, transferinu, ev. železa. Jsou zvýšeny hladiny proteinů akutní fáze. 

 

Vliv předchozím diagnostických či terapeutických postupů 

Zejména vyšetření per rectum či masáž prostaty jsou nevhodné před vyšetřením PSA z důvodů přímého 

ovlivnění hodnot.  

 
  
 

D. Preanalytické procesy v laboratoři 

D-01 Příjem vzorků do laboratoře 
 
Příjem vzorků biologického materiálu se provádí v příjmové laboratoři OKB. 

Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením čárového kódu s laboratorním číslem tvoří 

příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo, datum narození), jinak je nutné materiál odmítnout. 

 

Ke zpracování mohou být přijaty pouze vzorky řádně označené, nepoškozené, správně odebrané a dodané 

se správně vyplněnou žádankou – výjimku tvoří pacienti, u kterých kompletní identifikace není k dispozici. 

Identifikace musí být požadujícím lékařem nebo oddělením následně doplněna. 

 

Pokud je nádobka se vzorkem označena pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, 

že je jednoznačně přiložena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu).  

 

Při příjmu vzorků a žádanek na vyšetření je hodnoceno: 

 

- řádné a čitelné vyplnění žádanky o vyšetření  

- řádné a čitelné označení nádobky se vzorkem 

- vzájemná shoda odebraných vzorků a údajů na žádance 

- množství a povaha vzorku 

- neporušenost obalu 

- druh a kvalita vzorku 

- možnost provést požadovaná vyšetření 

 

Pokud je žadatelem objednáno vyšetření, které laboratoř neprovádí, je vzorek distribuován laboratoří do 

vybrané smluvní laboratoře. V případě, že laboratoř požadované vyšetření nemá pokryto smluvní laboratoří, 

je kontaktován žadatel vyšetření a vzorek je odmítnut.  
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Požadavky na správné vyplnění žádanky o laboratorní vyšetření jsou popsány v  LP C-02  Žádanka.  

 

Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 

 

Prostřednictvím laboratorního informačního systému (LIS) laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku 

(biologického materiálu), čas vyhotovení výsledků a čas tisku výsledkového listu. 

 

TAT (turn-around-time) je čas od přijetí vzorku biologického materiálu laboratoří do vydání (tisku) výsledku. 

Podrobnější časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v  LP F-01  Abecední seznam 

základních vyšetření. 

 

Rozlišuje se dostupnost: 

Dostupnost rutinní je doba od příjmu vzorku laboratoří do písemného nebo elektronického vydání 

výsledkového listu. 

Dostupnost statimová je doba od příjmu vzorku laboratoří do telefonického nahlášení výsledků. 

 

Laboratoř eviduje TAT pro každé vyšetření s možností generování v přehledu z LIS podle vybrané metodiky 

a zadaného období.  

 
  
  

D-02 Kritéria pro odmítnutí vzorků 
  
Obecně platí, že než je vzorek odmítnut, pokusí se pracovníci laboratoře učinit taková opatření, aby bylo 

možno požadovaná vyšetření provést.  

Pokud je identifikováno kritérium pro odmítnutí vzorků, odmítnutý vzorek je zaznamenán do LIS s popisem 

důvodu odmítnutí, a to formou kolize při zápisu žádanky. 

 
Laboratoř může odmítnout: 
 
- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, 

příjmení a jméno) 
- žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem 
- nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti 

dostatečný 
- nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi 
- neoznačenou nádobu s biologickým materiálem 
- biologický materiál bez žádanky, pokud nelze žádanku doplnit 
- zásadně nesprávný objem vzorku 
 
   

D-03 Smluvní laboratoře 
  
Laboratoř zajišťuje příjem a zaslání vzorků ke zpracování do smluvních laboratoří komplexů Laboratoře 

MeDiLa spol. s r.o. Pardubice a laboratoří Fakultní nemocnice Hradec Králové, využívá jejich služeb na 

základě smluv o spolupráci. Seznamy vyšetření poskytovaných těmito smluvními laboratořemi jsou 

podrobně uvedeny na www.medila.cz a www.fnhk.cz. 
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Vzorky na vyšetření, která jsou prováděná smluvními laboratořemi, jsou tříděny na příjmu laboratoře OKB 

Hořice a je zde vedena jejich evidence v LIS. Přijaté vzorky jsou ošetřeny dle požadavků pro  zajištění  

preanalytické fáze vyšetření, případně alikvotovány a uloženy podle preanalytických doporučení příslušné 

smluvní laboratoře. 

 

- Laboratoř OKB Hořice má k dispozici informační materiály spolupracujících laboratoří. 

- Laboratoř OKB Hořice je povinna zjistit a zajistit preanalytická doporučení dle provádějící smluvní 

laboratoře.  

- Preanalytická doporučení o odběru a název provádějící laboratoře je možno zjistit na vyžádání. 

- Transport vzorků do smluvních laboratoří probíhá denně nebo dle potřeby s ohledem na preanalytickou 

fázi daného vyšetření. 

- Jako požadavkové listy pro vyšetření prováděná v jiných laboratořích jsou používány žádanky příslušné 

smluvní laboratoře nebo poukaz na vyšetření, případně kopie originálu žádanky OKB Hořice.  

 
  
  

E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 

E-01 Formy výdeje  výsledků  
 
Laboratorní výsledky jsou vydávány v následujících formách: 

 

- Tištěný výsledkový list (denní, archivní nález) 

- Elektronická forma výsledku prostřednictvím zabezpečeného přenosu 

 

Tištěný výsledkový list: 

Prostřednictvím interních schránek OKB, zdravotní dopravní služby WAST a České pošty jsou laboratorní 

výsledkové listy distribuovány v uzavřených obálkách příslušnému lékaři, který si vyšetření vyžádal. 

 

Elektronická forma výsledku: 

V datovém standartu MZ a za pomoci systémů MEDIDATA a MISE jsou výsledky elektronicky posílány 

lékaři, jenž vyšetření požadoval. 

 

Všechny podoby výsledkových listů mají minimálně následující náležitosti: 

 

- název pracoviště, které výsledkový list vydalo 

- jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení, jméno, číslo pojištěnce) 

- název ordinace a IČZ (IČP) lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt 

- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří 

- datum a čas odběru primárního vzorku (pokud jej požadující subjekt uvede na žádanku) 

- datum a čas tisku výsledkového listu, pokud se jedná o tištěnou podobu  

- název vyšetřovaného parametru (skupiny) 

- výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné 

- biologické referenční intervaly včetně korekce na věk a pohlaví u některých vyšetření, kde je to vhodné 

- grafickou interpretaci výsledků 

- textové interpretace výsledků, v případě potřeby  
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- další komentáře a poznámky (texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, další události, které 

mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek 

- identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu   

 
  
  

E-02 Výdej výsledků  

- Výdej výsledků zdravotnickým zařízením 

Výsledky vyšetření jsou vydávány čitelné, bez chyb v přepisování a jsou sdělovány osobám oprávněným 

přijímat lékařské informace. Výsledky laboratorních vyšetření jsou předávány na klinická pracoviště po 

autorizaci výsledků v elektronické a/nebo papírové podobě. V případě, že požadující lékař má zájem o 

distribuci výsledků v elektronické podobě, je tato forma zajištěna prostřednictvím zabezpečeného přenosu 

dat.  

 

Výsledky jsou distribuovány ve stanovené době odezvy tak, aby byla respektována naléhavost  

požadavku (vitální indikace, statim, rutina) a charakteru vyšetření.  

Doba odezvy je definována v Laboratorní příručce v  LP F-01 Seznam laboratorních vyšetření. 

- Výdej výsledků pacientům nebo jejich zákonným zástupcům  

Výsledek laboratorního vyšetření může být vydán v tištěné podobě pacientům, pokud je na požadavkovém 

listu lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient nebo jeho zákonný  

zástupce (rodinný příslušník) nebo pacientům - samoplátcům, kteří si vyšetření objednali sami (za úhradu). 

Vyžaduje se prokázání totožnosti (průkaz s fotografií vydaný státní správou).  

 

V případě, že pacientem je nezletilá osoba, je výsledek možno vydat pouze jeho rodičům, případně 

zákonnému zástupci, kteří předloží také kartu pojištěnce nezletilého pacienta. Při předání výsledku je 

zaznamenán identifikační doklad rodiče nebo zákonného zástupce. 

- Výdej výsledků třetí osobě 

Výsledky jsou předávány zplnomocněné osobě za předpokladu předložení plné moci od pacienta k převzetí 

jeho výsledků. Formulář Plná moc pro převzetí laboratorních výsledků je k dispozici na 

www.naslednapece-horice.cz. 

 

Pokud jsou výsledky předány pacientům, zákonným zástupcům nebo třetí osobě, musí být vždy předány 

výsledky i ošetřujícímu lékaři, pokud se nejedná o samoplátce. 

O předání výsledků je v laboratoři veden záznam. 

- Výdej výsledků telefonicky 

Telefonické sdělování výsledků provádí laboratoř aktivně v případě: 

 vitální indikace 

 statim  

 hlášení kritických, neočekávaných a epidemiologicky závažných hodnot  

 

Hlášení výsledků provádí kvalifikovaný zdravotnický pracovník.  

Laboratoř provede záznam o sdělení výsledku do LIS s údajem, komu, co, kdy bylo hlášeno. 

file://///SERVER-V1/SLP/sest/*BADM.htm
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K tomu je využívána utilita LIS „Hlášení výsledků“  

Laboratoř vede záznamy o telefonicky hlášených výsledcích elektronicky v LIS.  

 

Telefonicky pacientům nebo jejich zákonným zástupcům: 

Pacientům se výsledky telefonicky nesdělují!!! 

Výjimku tvoří hlášení glykémií pacientům nebo rodičům diabetických dětí a hlášení hodnoty INR 

(protrombinového času) pacientům. 

 

Sdělit výsledky telefonicky pacientovi lze pouze, je-li samoplátce nebo je-li toto na žádost lékaře. 

 

Výsledek vyšetření v kritických intervalech 

Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností 

okamžitého lékařského zásahu (kritická hodnota výsledku), musí být sdělen požadujícímu subjektu 

v co nejkratším časovém intervalu od zjištění.  

Výsledek je včetně záznamu telefonického oznámení zapsán elektronicky do LISu . 

Poté je předán běžnou formou (elektronicky, nebo v tištěné podobě) požadujícímu lékaři nebo oddělení. 

Varovné (kritické) hodnoty výsledků laboratorních vyšetření viz  LP E-03 Hlášení výsledků v 

kritických.intervalech.  

 
  
   
  
  

E-03 Hlášení výsledků v kritických intervalech  
 

Výsledek vyšetření spojený s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého 

lékařského zásahu (kritická hodnota výsledku) nebo představuje epidemiologické riziko apod., 

je sdělován požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění. Tyto výsledky 

jsou neprodleně telefonicky hlášeny bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v režimu vitální 

indikace, statim nebo se jednalo o rutinní vzorek. Informace o hlášení výsledků je uvedena do  

komentáře Nahlášení výsledků v LIS k výsledkům pacienta a zapíše se jméno osoby, které byl  

výsledek ohlášen. Do komentáře se zapisuje i opakované nezastižení lékaře, když výsledek  

nelze sdělit. Poté je předán běžnou formou (elektronicky nebo v tištěné podobě) požadujícímu  

lékaři/oddělení.   

  

file://///SERVER-V1/SLP/sest/*CAMF.htm
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Biochemická vyšetření – kritické intervaly 

ANALYT 
DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET 

 JEDNOTKA 
  

pod nad pod nad   

Na 120 160 130 150 mmol/l   

K 3,0 6,5 3,0 6,0 mmol/l   

Cl 85 125 85 125 mmol/l   

Ca  1,5 2,9 1,8 2,9 mmol/l   

Mg 0,6 -  0,6  - mmol/l   

P 0,6 3,0 -   -  mmol/l   

Urea  - 30,0 -  12,0 mmol/l   

Kreatinin  - 300 -  150 µmol/l   

Glukóza v plazmě 
glukóza v séru 

2,5 20,0 3,0 10,0 (nový nález) 

15,0 (diabetici) 

mmol/l 
  

Bilirubin celkový  - 100 -  50  µmol/l   

ALT, AST 
- 

5,0 (ambulant) 

10,0 (hospitalizace) - 
5,0  µkat/l   

  

AMS v séru  - 10,0  - 6,0 µkat/l   

troponin T  - pozitivní   - -     

CRP -  -  - 50 mg/l   

Albumin 26 -  26 -  g/l   
  
Hematologie  

METODA 
Neočekávané hodnoty 

   JEDNOTKA 
Dolní mez Horní mez 

Leukocyty  
  ≤ 1

 

                   ---- 
≥ 30

 
(od 6 měsíců věku) 

≥ 50
 
(0 - 6 měsíců věku) 

(×10
9
/l) 

Hemoglobin     ≤ 60 
 ≥ 200

 
(od 1 měsíců věku) 

  ≥ 270
 
(0 - 30 dní věku) 

(g/l) 

Trombocyty  ≤ 20 ≥ 1000 (×10
9
/l) 

APTT-R bez údajů o léčbě 
heparinem 

klinicky nevýznamná ≥ 2,0 
 

Protrombinový test R 
(PT-R) 

klinicky nevýznamná ≥ 4,0 
 

Hodnocení nátěru 
Periferní krve 

Přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů 
Přítomnost parazitů 
Nález schistocytů ≥ 10/1000 erytrocytů, u transplantovaných ≥ 
40/1000 
dále dle zvyklostí laboratoře 
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E-04 Konzultační služby 
 

Konzultační služby k vlastním laboratorním vyšetřením jsou poskytovány pro indikující lékaře a  

pacienty, kteří využívají služeb laboratoře, a to odbornými zdravotnickými pracovníky 

v oboru klinické biochemie a  hematologie v rámci platné legislativy. 

 

 

  
  
  

E-05 Stížnosti  
  
Kromě drobných připomínek k práci laboratoře OKB Hořice, které přijímá kterýkoliv pracovník laboratoře, 

ten je také okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného, je vyřizování stížností věcí vedoucího 

laboratoře. 

  

Stížnost na postup laboratoře při poskytování zdravotních služeb je možné podat:   
 

- písemně na adresu Levitovo centrum následné péče, Riegrova 655, 508 01 Hořice, sekretariát ředitele, 

na formulář Záznam o stížnosti (viz www.naslednapecehorice.cz) 

- elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, na emailovou adresu: info@nemocnicehorice.cz, 

info@nphorice.cz nebo faxem na číslo: 493 623 945 

- datovou schránkou – avtxyy4 

- ústně na sekretariátu ředitele (Riegrova 655, 508 01 Hořice, provozní doba: Po – Pá 6.00 – 14.30 hod., 

tel. – 493 586 311) nebo u vedoucí laboratoře 

 

Náležitosti stížnosti: 

- jméno a příjmení stěžovatele 

- kontaktní adresa stěžovatele 

- předmět stížnosti (vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem k podání stížnosti) 

- podpis stěžovatele (u písemné formy), v případě osobního podání je stěžovatel povinen, vyžadují-li to 

okolnosti případu, doplnit podání písemnou formou 

 

Způsob vyřízení stížnosti: 
 

O vyřízení stížnosti je stěžovateli podána písemná zpráva, a to na jím uvedenou adresu.  

Vyřízení stížnosti elektronicky je možné za předpokladu nezpochybnitelné identifikace stěžovatele z důvodu 

ochrany osobních dat. 

 

V případě, že je z jakéhokoliv důvodu zjevné, že stížnost nebude vyřízena do 10 dnů po jejím doručení, je 

osoba pověřená řešením stížnosti odpovědná za informování stěžovatele o přijetí a řešení jeho stížnosti.  

Stížnosti jsou vyřizovány max. do 30 dnů ode dne jejich obdržení.  

 
  
  

http://www.naslednapecehorice.cz/
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E-06 Vyšetření pro samoplátce  

Postup pro objednání vyšetření: 

- Použijte laboratorní žádanku OKB Hořice (uveřejněna na www.naslednapece-horice.cz) nebo žádanku 

MeDiLa spol. s r.o.(www.medila.cz) dle druhu požadovaného vyšetření. 

- Vyplňte identifikační část. 

- Na žádance nevyplňujte zdravotní pojišťovnu, místo kódu pojišťovny uveďte SAMOPLÁTCE.  

- Viditelně označte  požadovaná vyšetření. 

Informace o ceně a podklady pro platby lze získat na vyžádání v laboratoři.  

 

F. Seznam laboratorních vyšetření 

25 (OH) vitamín D_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Lze použít lithium heparinovou plazmu. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 7 d 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 2 dny 
 
Referenční meze: 
 Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  18R 99R+ 75     250    nmol/l  

 
Zdroj referenčních mezí: Jabor - Principy interpretace laboratorních testů, 2 vydání 2020 
 
Albumin_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Zabránit hemolýze. Lipémie zkresluje výsledky. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 týden 
 při 2 - 8 °C: 30 d 
 při  -20 °C: 10 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 

http://www.naslednapece-horice.cz/
http://www.medila.cz/
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Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 27     33     g/l  
  1M 11D 60R 35     53     g/l  
  60R 90R 32     46     g/l  
  90R 99R+ 29     45     g/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Příručka laboratorních vyšetření, 2002. 
 

Albumin/kreatinin_U (ACR - albumin creatinine ratio) 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Ranní vzorek moči. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 12 h 
 při 2 - 8 °C: 24 h 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F 0D 99R+  <3,5    g/mol  
M 0D 99R+  <2,5    g/mol  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení České nefrologické společnosti a ČSKB k vyšetřování proteinurie_2010. 
 

 
ALP_S, alkalická fosfatáza 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Odebírat na lačno. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 4 h 
 při 2 - 8 °C: 3 d 
 při  -20 °C: 4 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 1,20   6,30   µkat/l  
  1M 12D 1R 1,40   8,00   µkat/l  
  1R 10R 1,12   6,20   µkat/l  
  10R 15R 1,35   7,50   µkat/l  
  15R 99R+ 0,66   2,20   µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
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ALT_S, alaninaminotransferáza 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze! 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 d 
 při 2 - 8 °C: 5 d 
Poznámka ke stabilitě: 
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní. 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 0      0,73   µkat/l  
  1M 11D 1R 0      0,85   µkat/l  
  1R 15R 0      0,61   µkat/l  
  15R 99R+ 0      0,73   µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

 
AMS_U, amyláza v moči 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Odběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních přísad. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 týden 
 při 2 - 8 °C: 26 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F 0D 99R+ 0      7,50   µkat/l  
M 0D 99R+ 0      8,16   µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

AMS_S, amyláza 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Zabránit hemolýze. 
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Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 týden 
 při 2 - 8 °C: 8 týden 
 při  -20 °C: 30 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 0,02   1,67   µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

RF_IgM_S, revmatoidní faktor 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Do týdne 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+  <14     kU/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

ASLO_S, anti_streptolysin O 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Do týdne 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 15R  <150,0  kU/l  
  15R 99R+  <200    kU/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
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APTT_P, aktivovaný parciální tromboplast. test - poměr 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - modrý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Maximální stabilita u heparinizovaných pacientů je 1 hodina - do té doby musí být vzorek zcentrifugován. Pokud ne,  
heparin se váže na destičkový faktor 4, snižuje se jeho hladina ve vzorku a dojde je zkreslení výsledku. Při odběru  
je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 h 
Poznámka ke stabilitě: 
Pokud je možno ve vzorku prokázat nepřítomnost heparinu, je možno akceptovat časový limit 4 hodin. 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 0,8    1,2    1  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS, 2018. 
 

AST_S, Aspartátaminotransferáza 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze! 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 4 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 0      1,21   µkat/l  
  1M 11D 1R 0      0,97   µkat/l  
  1R 15R 0      0,63   µkat/l  
  15R 99R+ 0      0,67   µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

Bilirubin celkový_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Zabraňte hemolýze při odběru. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). 
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Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 3 d 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D  1D 0      38     µmol/l  
   1D  2D 0      85     µmol/l  
   2D  4D 0      171    µmol/l  
  1R 99R+ 2      17     µmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Zima - Laboratorní diagnostika, 2002. 
 

Bilirubin konjugovaný_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Zabraňte hemolýze vzorku. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 3 d 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+  <3,4    µmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

CRP_S, C-reaktivní protein 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
V případě monitorování antibiotické terapie opakujte odběr po 12 - 24 hodinách. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
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Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+  <5      mg/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Ca_dU, odpad vápníku močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné  
stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Okyselit 6 mol/l HCl na pH =2. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 24 h 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Do týdne 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F 0D 99R+  <6,20   mmol/d  
M 0D 99R+  <7,50   mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Ca_S, vápník celkový 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou). 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 24 h 
 při  -20 °C: 32 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1T 3D 1,90   2,60   mmol/l  
  1T 4D 2R 2,25   2,75   mmol/l  
  2R 12R 2,20   2,70   mmol/l  
  12R 15R 2,15   2,60   mmol/l  
  15R 99R+ 2,10   2,55   mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
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CK_S, kreatinkináza 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních  
injekcích. Zabraňte hemolýze (falešně zvýšené výsledky). 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 d 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 4 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D  <6,66   µkat/l  
  1M 11D 1R  <2,44   µkat/l  
  1R 15R  <2,27   µkat/l  
F 15R 99R+  <2,85   µkat/l  
M 15R 99R+  <3,24   µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

Cl_dU, odpad chloridů močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře  
nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s  
přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.  
 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 týden 
 při 2 - 8 °C: 2 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1R 2      10     mmol/d  
  1R 7R 22     73     mmol/d  
  7R 14R 51     131    mmol/d  
  14R 99R+ 110    250    mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
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Cl_S, chloridy 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 8 h 
 při 2 - 8 °C: 2 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1R 95     115    mmol/l  
  1R 15R 97     110    mmol/l  
  15R 99R+ 97     108    mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 

Clearence kreatininu - přepočtená 

 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 4 d 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 2T 0,25   0,75   ml/s/1,73 m2  
  2T 6M 0,583  1,43   ml/s/1,73 m2  
  6M 1R 1,05   1,52   ml/s/1,73 m2  
  1R 3R 1,23   1,97   ml/s/1,73 m2  
  3R 13R 1,57   2,37   ml/s/1,73 m2  
F 13R 50R 1,58   2,67   ml/s/1,73 m2  
M 13R 50R 1,63   2,6    ml/s/1,73 m2  
F 50R 60R 1      2,1    ml/s/1,73 m2  
M 50R 60R 1,2    2,4    ml/s/1,73 m2  
F 60R 70R 0,9    1,8    ml/s/1,73 m2  
M 60R 70R 1,05   1,95   ml/s/1,73 m2  
F 70R 99R+ 0,8    1,3    ml/s/1,73 m2  
M 70R 99R+ 0,7    1,8    ml/s/1,73 m2  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
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D_Dimery 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - modrý uzávěr 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Centrifugací vzorku 10 minut 3000 ot/min při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 h 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Statimové vyšetření 
 
Odezva RUTINA: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+  <0,5    mg/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Diferenciální rozpočet leukocytů - mikroskopicky 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - fialový uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Nátěry ze vzorků doručených ve všední den po 13:00 hodině a v sobotu, neděli po 10:00 hodině budou zhodnoceny druhý  
den, pokud se nedomluví jinak. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.  
 
 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 5 h 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 2 hodin od doručení materiálu 
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Referenční meze: 

Krevní nátěr 

  Věk od - do Referenční meze Jednotky 

Bazofilní segmenty 
0 
15 

D 
R 

– 
– 

15 R 
150 R 

0 
0 

0,02 
0,01 

1 
1 

Eozinofilní segmenty 

0 
2 
1 
8 
10 
15 

D 
D 
T 
R 
R 
R 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 D 
1 T 
8 R 
10 R 
15 R 
150 R 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,04 
0,08 
0,07 
0,04 
0,07 
0,05 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lymfocyty 

0 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
4 
6 
8 
10 
15 

D 
D 
T 
M 
M 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 D 
2 T 
1 M 
6 M 
1 R 
2 R 
4 R 
6 R 
8 R 
10 R 
15 R 
150 R 

0,21 
0,31 
0,38 
0,46 
0,51 
0,49 
0,40 
0,32 
0,29 
0,28 
0,25 
0,20 

0,41 
0,51 
0,58 
0,71 
0,71 
0,71 
0,69 
0,60 
0,52 
0,49 
0,48 
0,45 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Monocyty 

0 
2 
2 
6 
6 
8 
10 
15 

D 
D 
T 
M 
R 
R 
R 
R 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 D 
2 T 
6 M 
6 R 
8 R 
10 R 
15 R 
150 R 

0,02 
0,03 
0,01 
0,01 
0 
0 
0 
0,02 

0,10 
0,15 
0,13 
0,09 
0,09 
0,08 
0,09 
0,10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Neutrofilní segmenty 

0 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
4 
6 
8 
10 
15 

D 
D 
T 
T 
M 
M 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 D 
1 T 
2 T 
1 M 
6 M 
1 R 
2 R 
4 R 
6 R 
8 R 
10 R 
15 R 
150 R 

0,51 
0,35 
0,30 
0,25 
0,22 
0,21 
0,21 
0,23 
0,32 
0,41 
0,43 
0,44 
0,47 

0,71 
0,55 
0,50 
0,45 
0,45 
0,42 
0,43 
0,52 
0,61 
0,63 
0,64 
0,67 
0,70 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Neutrofilní tyče 0 D – 150 R 0 0,04 1 

 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS, 2015. 
 

Fe_S, železo 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 6 h 
 při 2 - 8 °C: 3 d 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
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 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 11,0   36,0   µmol/l  
  1M 11D 1R 6,0    28,0   µmol/l  
  1R 15R 4,0    24,0   µmol/l  
F 15R 99R+ 6,6    28,0   µmol/l  
M 15R 99R+ 7,2    29,0   µmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Zima - Laboratorní diagnostika, 2002. 
 

FW_B, sedimentace erytrocytů/1 hod. 
 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - černý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Nutno dokonale promíchat a ihned vložit do sedimetačního stojanu. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 h 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F 0D 50R 3      8      mm  
M 0D 50R 2      5      mm  
F 50R 99R+ 7      12     mm  
M 50R 99R+ 3      9      mm  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

FW_B, sedimentace erytrocytů/2 hod. 
 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - černý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Nutno dokonale promíchat a ihned vložit do sedimetačního stojanu. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 h 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F 0D 50R 9      15     mm  
M 0D 50R 6      10     mm  
F 50R 99R+ 14     28     mm  
M 50R 99R+ 6      20     mm  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
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GGT_S, gama-glutamyltransferáza 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F  1D 6M 0,25   2,2    µkat/l  
M  1D 6M 0,20   2,03   µkat/l  
  6M 11M 30D 0,02   0,65   µkat/l  
F 11M 30D12R 0,07   0,37   µkat/l  
M 11M 30D12R 0,05   0,37   µkat/l  
F 12R 18R 0,07   0,4    µkat/l  
M 12R 18R 0,03   0,7    µkat/l  
F 18R 99R+ 0,01   0,63   µkat/l  
M 18R 99R+ 0,02   0,92   µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Glukóza_dU, odpad glukózy močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi  
malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.  
Sběrnou nádobu nebo odlitý vzorek uchovávejte až do doby analýzy v lednici při +4 až +8° C. Při sběru moče zabraňte  
bakteriální kontaminaci.  
 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 1 d 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  15R 99R+  <2,8    mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12, Doporučení ČSKB, 2019. 
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Glukóza _P 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - šedivý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) je nevhodný. Pozor - fluorid sodný je jedovatý! 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Odběr vzorku bez antiglykolytických přísad (fluoridu sodného) je nevhodný,  protože bez jejich přítomnosti v plné  
krvi lze zaznamenat  za pokojové teploty pokles koncentrace glukózy již po 10 minutách po odběru. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
Poznámka ke stabilitě: 
Uvedená stabilita glukózy je pouze za přítomnosti antiglykolytických přísad (fluoridu sodného) při náběru. 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D  1D 2,22   3,33   mmol/l  
   2D 4T 2,78   4,44   mmol/l  
  4T 1D 15R 3,33   5,55   mmol/l  
  15R 60R 3,88   5,59   mmol/l  
  60R 70R 4,44   5,59   mmol/l  
  70R 99R+ 4,61   5,59   mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12, Doporučení ČSKB, 2019. 
 

Glukóza_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Vzorek zcentrifugujte do 60 min od náběru.  
Odběr vzorku bez antiglykolytických přísad (fluoridu sodného) je nevhodný,  protože bez jejich přítomnosti v plné  
krvi lze zaznamenat  za pokojové teploty pokles koncentrace glukózy již po 10 minutách po odběru. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
Poznámka ke stabilitě: 
V plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu. 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
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Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D  1D 2,22   3,33   mmol/l  
   2D 4T 2,78   4,44   mmol/l  
  4T 1D 15R 3,33   5,55   mmol/l  
  15R 60R 3,88   5,59   mmol/l  
  60R 70R 4,44   5,59   mmol/l  
  70R 99R+ 4,61   5,59   mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12, Doporučení ČSKB, 2019 
 

Hemoglobin A1c_B 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - fialový uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Odběr plná krev, použít EDTA nebo heparin. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Doporučený interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3 - 4 měsíce, pro diabetiky 2. typu 6 měsíců. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 d 
 při 2 - 8 °C: 5 d 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 20     42     mmol/mol  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB a CDS DM Laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů rev.2015 
 

Moč chemicky + sediment 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Výsledky jednotlivých metod zahrnutých do vyšetření  "Moč + sediment" jsou kvantifikovány v arbitrálních jednotkách. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 h 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
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Referenční meze: 
 
Tabulky - hodnocení chemické analýzy moče a močového sedimentu 

  
 

  
 
 
Zdroj referenčních mezí: Evropská direktiva pro analýzu moče, 2001 
 

Cholesterol_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 4T 1,0    2,1    mmol/l  
  4T 1R 1,3    4,0    mmol/l  
  1R 3R 2,5    4,5    mmol/l  
  3R 15R 2,1    4,3    mmol/l  
  15R 99R+ 2,9    5,0    mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB+ČSAS_2010 
 

  

Chemická analýza moče 

Analyt 
Referenční hodnoty 
(Arbitrární jednotky) 

pH 5 – 6 

Glukóza 0 

Bilkoviny 0 

Bilirubin 0 

Urobilinogen 0 

Krev 0 

Ketony 0 

Močový sediment – morfologické hodnocení 

Element (jednotka) 
Referenční 

hodnoty 

Erytrocyt (počet / ul) < 10 

Leukocyt (počet / ul) < 15 

Epitelie (počet / ul) < 9 

Válce hyalinní (počet / ul) < 2 

Ostatní  
(slovním vyjádřením s následnou posloupností:  

ojediněle  něco  četnější  četné 

ojediněle 
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HDL cholesterol_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 3R 1,00   2,80   mmol/l  
  3R 5R 1,00   2,1    mmol/l  
  5R 10R 1,2    2,7    mmol/l  
  10R 15R 1,0    2,1    mmol/l  
F 15R 99R+ 1,20   2,70   mmol/l  
M 15R 99R+ 1,00   2,10   mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB+ČSAS_2010 
 

LDL cholesterol_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Urychleně centrifugovat a separovat. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 12 h 
 při 2 - 8 °C: 10 d 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  3R 5R 1,2    2,6    mmol/l  
  5R 10R 1,2    2,5    mmol/l  
  10R 15R 1,2    2,3    mmol/l  
  15R 99R+ 1,2    3,0    mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB+ČSAS_2010 
 

CHS_S, cholinesteráza 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Při podezření na intoxikaci organofosfáty vzorek po odběru transportujte v ledové tříšti. 
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Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 8 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 45     115    µkat/l  
  1M 11D 15R 50     170    µkat/l  
F 15R 99R+ 51     170    µkat/l  
M 15R 99R+ 58     180    µkat/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

K_dU, odpad draslíku močí /24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře  
nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s  
přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 24 h 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 4T 5,0    25,0   mmol/d  
  4T 1R 15,0   40,0   mmol/d  
  1R 15R 20,0   60,0   mmol/d  
  15R 99R+ 40,0   90,0   mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 

K_S, draslík 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Hemolytické vzorky neanalytovat. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 8 h 
 při 2 - 8 °C: 2 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
Poznámka ke stabilitě: 
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let. 
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Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D  1D 4,7    7,7    mmol/l  
   1D 3M 4,0    6,2    mmol/l  
  3M 2R 3,6    5,9    mmol/l  
  2R 99R+ 3,6    5,5    mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 

 
Kreatinin_dU, odpad kreatininu močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Před vyšetřením je  
nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem  
moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a  
odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Moč skladujte při teplotě +4 až +8 °C. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 4 d 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 8,0    18,0   mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 

Kreatinin_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Možno stanovit v plazmě (heparin). 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 7 d 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
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  0D 1M 17D 27     87     µmol/l  
  1M 17D 1R 14     34     µmol/l  
  1R 10R 23     68     µmol/l  
F 10R 99R+ 48     84     µmol/l  
M 10R 99R+ 59     104    µmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 

Okultní krvácení - průkaz Hb ve stolici 
 
Materiál: Stolice 
Poznámka k odběru: 
Použijte zkumavky EZ-STEP FOB, které obsahují fyziologický roztok s azidem sodným! Zkumavky vydává OKB. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 5 d 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
 

Diferenciální rozpočet leukocytů 5pop. - analyzátor 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - fialový uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být zaplněna po  
rysku. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 5 h 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
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Referenční meze: 

Pětipopulační diferenciální rozpočet leukocytů 
z automatického analyzátoru 

  Věk od - do Referenční meze Jednotky 

Neutrofilní segment 

15 D 
1 M 
6 M 
2 R 
4 R 
6 R 
10 R 
15 R 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 M 
6 M 
2 R 
4 R 
6 R 
10   R 
15   R 
150 R 

0,25 
0,22 
0,21 
0,23 
0,32 
0,41 
0,44 
0,45 

0,45 
0,45 
0,43 
0,52 
0,61 
0,64 
0,67 
0,70 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lymfocyt 

15 D 
1 M 
6 M 
2 R 
4 R 
6 R 
10 R 
15 R 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 M 
6 M 
2 R 
4 R 
6 R 
10   R 
15   R 
150 R 

0,46 
0,46 
0,49 
0,40 
0,32 
0,28 
0,25 
0,20 

0,66 
0,71 
0,71 
0,69 
0,60 
0,52 
0,48 
0,45 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Monocyt 

15 D 
6 M 
6 R 
15 R 

– 
– 
– 
– 

6 M 
6 R 
15 R 
150 R 

0,01 
0,01 
0,00 
0,02 

0,13 
0,09 
0,09 
0,12 

1 
1 
1 
1 

Eosinofilní 
segment 

15 D 
8 R 
10 R 
15 R 

– 
– 
– 
– 

8 R 
10 R 
15 R 
150 R 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,07 
0,04 
0,07 
0,05 

1 
1 
1 
1 

Bazofilní segment 
15 D 
15 R 

– 
– 

15 R 
150 R 

0,00 
0,00 

0,02 
0,02 

1 
1 

 
 
 
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS, 2015. 
 

Krevní obraz - 7 parametrů 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - fialový uzávěr 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 5 h 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
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Referenční meze: 

Základní krevní obraz 

 Věk od – do Referenční meze Jednotky 

Erytrocyty 

1 D  – 3 D 
4 D – 2 T 
2 T – 1 M 
1 M – 2 M 
2 M – 3 M 
3 M – 6 M 
6 M – 2 R 
2 R – 6 R 
6 R – 12 R 
ženy 12 R – 15 R 
ženy 15 R – 150 R 
muži 12 R – 15 R 
muži 15 R – 150 R 

4,0 
3,9 
3,6 
3,0 
2,7 
3,1 
3,7 
3,9 
4,0 
4,1 
3,8 
4,5 
4,0 

6,6 
6,3 
6,2 
5,0 
4,9 
4,5 
5,3 
5,3 
5,2 
5,1 
5,2 
5,3 
5,8 

10
12

/l 
10

12
/l 

10
12

/l 
10

12
/l 

10
12

/l 
10

12
/l 

10
12

/l 
10

12
/l 

10
12

/l 
10

12
/l 

10
12

/l 
10

12
/l 

10
12

/l 

Hemoglobin 

1 D  – 3 D 
4 D – 2 T 
2 T – 1 M 
1 M – 2 M 
2 M – 3 M 
3 M – 6 M 
6 M – 2 R 
2 R – 6 R 
6 R – 12 R 
ženy 12 R – 15 R 
ženy 15 R – 150 R 
muži 12 R – 15 R 
muži 15 R – 150 R 

145 
135 
125 
100 
90 
95 
105 
115 
115 
120 
120 
130 
135 

225 
215 
205 
180 
140 
135 
135 
135 
155 
160 
160 
160 
175 

g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 

Hematokrit 

1 D  – 3 D 
4 D – 2 T 
2 T – 1 M 
1 M – 2 M 
2 M – 3 M 
3 M – 6 M 
6 M – 2 R 
2 R – 6 R 
6 R – 12 R 
ženy 12 R – 15 R 
ženy 15 R – 150 R 
muži 12 R – 15 R 
muži 15 R – 150 R 

0,45 
0,42 
0,39 
0,31 
0,28 
0,29 
0,33 
0,34 
0,35 
0,36 
0,35 
0,37 
0,40 

0,67 
0,66 
0,63 
0,55 
0,42 
0,41 
0,39 
0,40 
0,45 
0,46 
0,47 
0,49 
0,50 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MCV – střední objem 
erytrocytu 

1 D  – 3 D 
4 D – 2 T 
2 T – 1 M 
1 M – 2 M 
2 M – 3 M 
3 M – 6 M 
6 M – 2 R 
2 R – 6 R 
6 R – 12 R 
ženy 12 R – 15 R 
muži 12 R – 15 R 
15 R – 150 R 

95 
88 
86 
85 
77 
74 
70 
75 
77 
78 
78 
82 

121 
126 
124 
123 
115 
108 
86 
87 
95 
102 
98 
98 

fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 

MCH -  Množství 
hemoglobinu 
v erytrocytu 

1 D  – 3 D 
4 D – 2 M 
2 M – 3 M 

31 
28 
26 

37 
40 
34 

pg 
pg 
pg 
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3 M – 6 M 
6 M – 2 R 
2 R – 6 R 
6 R – 15 R 
15 R – 150 R 

25 
23 
24 
25 
28 

35 
31 
30 
33 
34 

pg 
pg 
pg 
pg 
pg 

MCHC – koncentrace 
hemoglobinu 
v erytrocytech 

1 D  – 3 D 
4 D – 1 M 
1 M – 3 M 
3 M – 2 R 
2 M – 15 R 
15 R – 150 R 

29 
28 
29 
30 
31 
32 

37 
40 
37 
36 
37 
36 

g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 
g/l 

Leukocyty 

0 D – 1 D 
2 D  – 1 T 
4 T – 2 T 
2 T – 6 M 
6 M – 2 R 
2 R – 4 R 
4 R – 6 R 
6 R – 8 R 
8 R – 15 R 
15 R – 150 R 

9,4 
5,0 
5,0 
5,0 
6,0 
5,5 
5,0 
4,5 
4,5 
4,0 

34,0 
21,0 
20,0 
19,5 
17,5 
17,0 
15,5 
14,5 
13,5 
10,0 

10
9
/l 

10
9
/l 

10
9
/l 

10
9
/l 

10
9
/l 

10
9
/l 

10
9
/ 

10
9
/l 

10
9
/l 

10
9
/l 

Trombocyty 1 D – 150 R 150 400 10
9
/l 

 
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS, 2015. 
 

Mg_dU, odpad hořčíku močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Okyselit HCl na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 5 d 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 3      5      mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Mg_S, hořčík 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
 Zabránit hemolýze. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Centrifugaci a separaci provést do 30 minut. 
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Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 týden 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F 0D 99R+ 0,77   1,03   mmol/l  
M 0D 99R+ 0,73   1,06   mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Hamburger - kvantitativní stanovení močových elementů 

 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Po ukončení sběru moče celý objem dopravit nejpozději do jedné hodiny do laboratoře. Je-li interval mezi ukončením  
sběru moče a dodáním do laboratoře nad dvě hodiny, analýza se nesmí provést. Je-li hustota moče nižší než 1010 kg/m3  
vyšetření Hamburgerova sedimentu neprovádíme.  
 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Čas sběru ranní moče je 180 +/- 30 minut. Na žádance musí být uveden čas sběru moče s přesností na minuty. Příjem  
tekutin má být během sběru moče do 300 ml. Sděluje se jako počet elementů vyloučených za minutu. Používejte Pokyny  
pro pacienty.  
 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 h 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 

Elementy Počet elementů za minutu 

Erytrocyty ≤ 2000 

Leukocyty ≤ 4000 

Hyalinní válce ≤ 60 

Ostatní válce nepřítomny 

 
 
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
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Na_dU, odpad sodíku močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 2 - 8 °C: 1 d 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM:  
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 6M 1      10     mmol/d  
  6M 1R 10     30     mmol/d  
  1R 7R 20     60     mmol/d  
  7R 14R 50     120    mmol/d  
  14R 99R+ 100    260    mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 

Na_S, sodík 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 8 h 
 při 2 - 8 °C: 2 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 133    159    mmol/l  
  1M 11D 15R 132    148    mmol/l  
  15R 99R+ 132    149    mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 

oGTT, orální glukózový toleranční test 
 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - šedivý uzávěr 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Zkumavky s přídavkem NaF 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
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 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Orální glukózový toleranční test 

Normální oGTT 

Křivka 
Glukóza na lačno  

(mmol/l) 
Glukóza po zátěži 
za 2 hod. (mmol/l) 

Vyloučení diabetes mellitus < 5,60 < 7,80 

Porušená glukózová tolerance X >= 7,8  < 11,10 

Diabete mellitus X >= 11,1 

Diabete mellitus >= 7,0 (opakovaně) X 

 

Gestační oGTT 

Křivka 
Glukóza na lačno 

(mmol/l) 

Glukóza po zátěži 
za 1 hod. (mmol/l) 

Glukóza po zátěži 
za 2 hod. (mmol/l) 

Vyloučení diabetes mellitus < 5,1 < 10,0 < 8,5 

Gestační diabete mellitus >= 5,1 (opakovaně) X X 

Gestační diabete mellitus X >=10,0 X 

Gestační diabete mellitus X X >= 8,5 

 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB, 2019. 
 

P_dU, odpad fosforu močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení  
fosfátových solí. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 d 
 při 2 - 8 °C: 3 d 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
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Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
F 0D 99R+ 19     50     mmol/d  
M 0D 99R+ 19     55     mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 

P_S, fosfor 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Možno stanovit v plazmě (heparin).  
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Urychleně centrifugovat a separovat. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 4 d 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1T 3D 1,45   2,91   mmol/l  
  1T 4D 2R 1,45   2,16   mmol/l  
  2R 12R 1,45   1,78   mmol/l  
  12R 15R 1,2    1,6    mmol/l  
  15R 60R 0,87   1,45   mmol/l  
F 60R 99R+ 0,9    1,32   mmol/l  
M 60R 99R+ 0,74   1,20   mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12. 
 

Protein celkový_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze a venostáze. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 týden 
 při 2 - 8 °C: 4 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
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Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 41     63     g/l  
  1M 1R 50     73     g/l  
  1R 18R 57     80     g/l  
  18R 99R+ 66     83     g/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Protrombinový čas (Tromboplastinový čas) INR 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - modrý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 6 h 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 0,8    1,2    1  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS. 
 

PSA_S, prostatický specifický antigen 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Jako antikoagulans možno použít heparin.  
Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii  
prostaty. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 h 
 při 2 - 8 °C: 24 h 
 při  -20 °C: 1 r 
Poznámka ke stabilitě: 
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku. 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 3 dny 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
M  1D 90R 0,0    4,0    µg/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB Nádorové markery_2013 
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PSA volný_S, prostat. specifický antigen - volný 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Jako antikoagulans možno použít heparin.  
Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii  
prostaty. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 h 
 při 2 - 8 °C: 24 h 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 2 dny 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
M 0D 90R  <0,25   µg/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB Nádorové markery_2013 
 

Retikulocyty_B 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - fialový uzávěr 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Před vyšetřením krev dobře promísit. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 5 h 
Poznámka ke stabilitě: 
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny. 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
   1D  3D 0,035  0,054  1  
   4D 1M 0,011  0,024  1  
  1M 2M 0,021  0,035  1  
  2M 6M 0,016  0,027  1  
  6M 2R 0,010  0,018  1  
  2R 6R 0,008  0,015  1  
  6R 12R 0,010  0,019  1  
  12R 15R 0,009  0,015  1  
  15R 99R+ 0,005  0,025  1  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS, 2015. 
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T3 volný_S, trijodthyronin volný 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 8 h 
 při 2 - 8 °C: 2 d 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 2 dny 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 3,8    6,0    pmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

T4 volný_S, thyroxin volný 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Transport krve do laboratoře do 6  
hodin od odběru. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Separaci séra nebo plazmy provést do 6 hodin od odběru žilní krve. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 8 h 
 při 2 - 8 °C: 2 d 
 při  -20 °C: 1 r 
Poznámka ke stabilitě: 
Stabilita se týká odděleného séra nebo plazmy. Při delším uchovávání je nutno skladovat  zamrazené vzorky v  
alikvotech, aby se zamezilo opakovanému rozmrazování a zmrazování. 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 2 dny 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 7,86   14,41  pmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
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Transferin_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 24 h 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 2 dny 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 1,80   4,00   g/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

Triglyceridy_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 10 d 
 při  -20 °C: 2 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  3R 5R 0,3    1,0    mmol/l  
  5R 10R 0,3    0,7    mmol/l  
  10R 15R 0,3    0,8    mmol/l  
  15R 99R+ 0,45   1,7    mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB+ČSAS_2010 
 

Trop T_S, troponin T 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - fialový uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Zabránit hemolýze. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 6 h 
 při 2 - 8 °C: 4 d 
 při  -20 °C: 8 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
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Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+  <0,1    µg/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

TSH_S, tyreoidální stimulační hormon 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA nebo heparinovou plazmu. Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud  
možno vždy ráno, nalačno. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Separaci séra nebo plazmy provést do 4 hodin po odběru. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 8 h 
 při 2 - 8 °C: 2 d 
 při  -20 °C: 1 r 
Poznámka ke stabilitě: 
Vyvarovat se opakovaného rozmrazování a zamrazování séra. 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 2 dny 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 99R+ 0,34   5,6    mU/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Urát_dU, odpad kyseliny močové močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Laboratoř musí před analýzou provést alkalizaci moče na hodnotu pH vyšší než 8.0, aby nedošlo k vysrážení solí  
kyseliny močové. Alternativně lze alkalizaci provést pomocí 15 ml roztoku 5 mol/l NaOH, který se předem přidá do  
sběrné nádoby. Nádobu je nutno výrazně označit: Pozor, obsahuje hydroxid sodný! Žíravina! Vyloučené množství závisí  
na obsahu purinů v dietě, nemocný by měl proto zaznamenat jídelníček v době sběru moče. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 4 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
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Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  2T 1D 99R+ 1,5    4,5    mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Zima - Laboratorní diagnostika, 2002. 
 

Urát_S, kyselina močová 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Možno stanovit v plazmě (heparin). 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 3 d 
 při 2 - 8 °C: 1 týden 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 15R 120    320    µmol/l  
F 15R 99R+ 150    350    µmol/l  
M 15R 99R+ 210    420    µmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 
 

Urea_dU, odpad močoviny močí/24 hod. 
 
Materiál: Moč 
Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Moč okyselit na pH  
pod 7. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 2 d 
 při 2 - 8 °C: 10 d 
 při  -20 °C: 12 týden 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1T 2,5    3,3    mmol/d  
  1T 2M 10     17     mmol/d  
  2M 1R 33     67     mmol/d  
  1R 15R 67     333    mmol/d  
  15R 99R+ 67     580    mmol/d  
 
Zdroj referenčních mezí: Zima - Laboratorní diagnostika, 2002. 
 



 
 LP  -  textová - 2021-02 

Laboratorní příručka/ LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav. 

číslo : B-LP-01 
verze : 08 
exemplář :   
strana : 60 z  72 
platí od : 08.03.2021  
přílohy : 0 
datum tisku : 09.03.2021 

 

 

Urea_S, močovina 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem  
není vhodná. 
 
Předanalytická úprava vzorku: 
Separace séra za běžných podmínek. 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 1 týden 
 při 2 - 8 °C: 2 týden 
 při  -20 °C: 2 r 
 
Dostupnost RUTINA: Denně 
 STATIM: Denně 
 
Odezva RUTINA: V den doručení (odpoledne) 
 STATIM: Do 1 hodiny od doručení materiálu 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 1,4    4,3    mmol/l  
  1M 11D 1R 1,8    6,4    mmol/l  
  1R 99R+ 2,8    7,2    mmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencií. 
 

Vazebná kapacita Fe_S 

 
Materiál: Krev 
Odběr do: Vakuový systém - zlatý uzávěr 
Poznámka k odběru: 
Viz železo v séru 
 
Stabilita po preanalytické úpravě: 
 při 18 - 26 °C: 6 h 
 při 2 - 8 °C: 3 d 
 při  -20 °C: 1 r 
 
Dostupnost RUTINA: Pondělí až pátek 
 STATIM: Není statimové vyšetření! 
 
Odezva RUTINA: Za 2 dny 
 
Referenční meze: 
S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 
  0D 1M 11D 10,6   31,3   µmol/l  
  1M 11D 1R 20,8   68,7   µmol/l  
  1R 15R 29,9   69,8   µmol/l  
  15R 99R+ 45     72     µmol/l  
 
Zdroj referenčních mezí: Průša - Průvodce laboratorními nálezy, 2012. 
 
 
  
  
  



 
 LP  -  textová - 2021-02 

Laboratorní příručka/ LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav. 

číslo : B-LP-01 
verze : 08 
exemplář :   
strana : 61 z  72 
platí od : 08.03.2021  
přílohy : 0 
datum tisku : 09.03.2021 

 

 

H. Pokyny pro pacienty 

H-00 Příprava před odběrem žilní krve 
 
 

 
Vážená paní, vážený pane, 

  

 

v následujících dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření. K zamezení 

zkreslení výsledků vyšetření dodržujte, prosím, následující pravidla: 

- Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se odběr krve ráno nalačno. Lačněním se rozumí, že před 

odběrem nejíte 10 - 12 hodin. Příjem tekutin zůstává zachován. 

- Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla, nepijte alkohol. 

- Pokud užíváte léky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, zda a jak dlouho před odběrem je lze 

vynechat. 

- Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l vody nebo neslazeného čaje. Vynechejte kávu, kouření. 

- Pokud jste alergický na dezinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte to 

odběrové sestře. 

- Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte to odběrové sestře, v tomto případě lze provést 

odběr krve vleže. 

- Po odběru se můžete najíst a napít (zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak 

dodržet navyklý denní režim). 

- Odběr krve se provádí na základě požadavku lékaře. Musíte proto s sebou mít žádanku (požadavkový 

list) od lékaře, který Vás na vyšetření poslal. Bez žádanky nebude odběr krve proveden. Jedinou 

výjimkou je odběr krve na vyšetření za přímou úhradu, kdy je žadatelem o vyšetření přímo pacient – 

samoplátce. S sebou vezměte i průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů. 

- Na odběr krve se dostavte do odběrového centra v areálu LCNP Hořice, budova A (přízemí), provozní 

doba: 6.00 hod. – 8.30 hod., pouze v pracovních dnech (po – pá). 

  

 

                                                                                        Děkujeme Vám za spolupráci.  
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H-01 Sběr moče (24 hod.) 
 
 

 
Vážená paní, vážený pane, 
  
 
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování 

některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme 

znát naprosto přesně objem moče vyloučené za 24 hodin.  

 

Postupujte přesně podle následujících pokynů: 

  

- Ráno v 6:00 hod. se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLIV DO SBĚRNÉ NÁDOBY) a teprve od 

této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do sběrné nádoby označené č.1. 

- Po jejím naplnění můžete pokračovat ve sběru moče do sběrné nádoby č.2, č.3, atd.  

- Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6:00 hod., se do sběrné nádoby vymočíte naposledy. 

- Sběrné nádoby s močí uchovávejte během sběru na chladném a temném místě. 

- Po ukončení sběru musí být sběrné nádoby řádně označeny (jméno a rodné číslo pacienta, datum 

sběru, pořadí nádob) a odneseny společně se žádankou na vyšetření do laboratoře. 

 

Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte minimálně 2 l tekutin za 24 hodin.  

Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče,  

ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte. 

 

Vyhodnocení: 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.  

S výsledkem vyšetření Vás seznámí ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme. 

  

                                                                        Děkujeme Vám za spolupráci.  
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H-02 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera 
 
 
 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče 

  

na žádost ošetřujícího lékaře bude Vám nebo Vašemu dítěti provedeno vyšetření, jehož cílem je posoudit 

vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto 

přesně  objem moče vyloučené za určitou dobu. 

 

Postupujte přesně dle následujících pokynů: 

  

- Sběr začíná v určený den přesně v 6:00 hod. (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně 

vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. 

- Od této doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné nádoby). 

- Sběrné období trvá 3 hodiny. 

- Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné 

močení do sběrné nádoby.  

- Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny.  

- Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. 

začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty. 

- Sběrná nádoba společně se žádankou o vyšetření a s celým objemem moče musí být doručena do 60 

minut po ukončení sběru do laboratoře na vyšetření. 

 

Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen/dívek zásadně po sedací 

koupeli. 

  

POZOR! 

Během testu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat: 

 

dospělý pacient: do 300 ml 

dítě do 8 let:       100 - 200 ml (1 - 2 dcl, ne více), 

děti nad 8 let:      200 - 300 ml (2 - 3 dcl, ne více).  

 

Vyhodnocení: 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.  

S výsledkem vyšetření Vás seznámí ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme. 

  

                                                                                      Děkujeme Vám za spolupráci.  
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H-04 Průkaz okultního krvácení ve stolici 
  
  
 
Vážená paní, vážený pane,  

  

tímto testem může být prokázáno okultní (tj. oku neviditelné) množství krve ve stolici.  

K vyšetření je potřeba jeden vzorek stolice. O způsobu provedení rozhodne Váš ošetřující  

lékař. 

 

POZOR! Při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci by se test neměl provádět.  

Test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní při čištění zubů. Alkohol a některé léky užívané v nadměrném 

množství mohou způsobit gastrointestinální krvácení. Tyto léky by Vám měl  

lékař vysadit nejméně 48 hod. před testováním. 

  

Tři dny před započetím testu se doporučuje jíst zbytkovou stravu, obsahující větší množství tepelně 

upravené zeleniny, potraviny bohaté na vlákninu (celozrnný chleba apod.).  

 

Provedení testu: 
 

- K testu je potřeba jeden odběrová nádobka (naplněná roztokem)  a speciální odběrový aplikátor, 

samolepící štítek, podrobný a snadno srozumitelný návod na odebrání vzorku. To vše je uloženo 

v uzavíratelném igelitovém sáčku. Odběrový kontejner s roztokem na vzorek uchovávejte chráněné před 

sluncem a přílišným teplem. 

- Vyjměte zkumavku z ochranného sáčku, vyšroubujte odběrovou tyčinku ze zkumavky a odeberte pomocí 

tyčinky vzorek ze 3 až 5 různých míst jedné porce stolice. Kouskem toaletního papíru utřete konec 

tyčinky tak, aby zůstalo pouze malé množství stolice v rýhách závitu. Pro testování stačí množství stolice 

zachycené v rýhách závitu! 

- Poté odběrovou tyčinku zašroubujte pevně do odběrové zkumavky s roztokem. 

- Na zkumavku nalepte samolepící štítek, na který předem uveďte své jméno a příjmení, rodné číslo a 

datum odběru. 

- Zkumavku zasuňte zpět do uzavíratelného igelitového sáčku. 

- Sáček se zkumavkou společně se žádankou na vyšetření doručte  nejpozději do 3 dnů 

od odběru do laboratoře na vyšetření. 

 

 Vyhodnocení: 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.  

S výsledkem vyšetření Vás seznámí ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme. 

  

                                                                                      Děkujeme Vám za spolupráci.  
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H-05 Glukózový toleranční test (oGTT) 
 

Vážená paní, vážený pane, 

  

Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření glukózového tolerančního testu oGTT, které slouží 

k odhalení onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení závažné diagnózy, prosíme Vás o spolupráci a dodržení všech 

uvedených pokynů pro vyšetření. 

   

Příprava na vyšetření: 

- vyšetření oGTT provádíme v pracovní dny bez předchozího objednání 

- na vyšetření se dostavte do 7.00 hod., po 8 hodinovém lačnění s žádankou o vyšetření 

- 3 dny před vyšetřením konzumujte běžnou stravu (neomezujte příjem cukrů) a den před testem vylučte 

zvýšenou fyzickou námahu 

- ráno před vyšetřením se napijte neslazeného čaje nebo čisté vody, po dohodě s lékařem případně 

vynechejte ráno v den odběru léky, které lze vynechat 

- 24 hodin před odběrem nepožívejte alkoholické nápoje (ani pivo) 

- jste-li kuřák, před vyšetřením nekuřte 

- pravidelné dávky léků s antiinzulinovým efektem (zejména hydrokortizon, thyroxin, 

betasympatikomimetika, progesteron) lze užít v den testu až po jeho dokončení  

- počítejte s tím, že vyšetření bude trvat přes dvě hodiny 

 

POZOR! Vyšetření se neprovádí po noční směně, při akutním onemocnění a do 6 týdnů po operaci nebo 

jiném, vážnějším onemocnění, při horečnatém onemocnění a u průjmových onemocnění. 
 

 

Průběh vyšetření: 

- vyšetření se skládá z odběru venózní krve nalačno, potom následuje podání zátěžové dávky cukru (75 g 

glukózy), kterou vypijete jako sladký ochucený nápoj během 5 – 10 minut  v přibližném množství 250 ml 

- následující 2 hodiny je nutné dodržovat tělesný klid (setrváte vsedě nebo vleže – nebudete chodit), 

nekouřit, nejíst a nepít, nelze se vzdálit z čekárny odběrového pracoviště 

- po dvou hodinách od vypití nápoje následuje druhý odběr žilní krve, tím je vyšetření ukončeno  

- ve vzorcích krve bude stanovena hladina glukózy 
 

 

Upozornění na možná rizika: 

Po vypití nápoje s glukózou se může vzácně dostavit pocit nevolnosti, nucení na zvracení nebo zvracení či 

průjem. V případě jakýchkoli zdravotních potíží ihned uvědomte zdravotnický personál. 

Po skončení vyšetření je možné setrvat ještě po dobu další 1 hodiny na našem oddělení vzhledem 

k možnému riziku kolapsového stavu v důsledku poklesu hladiny krevního cukru po zátěži. Je vhodné mít 

s sebou svačinu, kterou po skončení testu sníte. 
 

 

Vyhodnocení: 

S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme. 

 
 

Děkujeme Vám za spolupráci. 



 
 LP  -  textová - 2021-02 

Laboratorní příručka/ LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav. 

číslo : B-LP-01 
verze : 08 
exemplář :   
strana : 66 z  72 
platí od : 08.03.2021  
přílohy : 0 
datum tisku : 09.03.2021 

 

 

H-06 Screening těhotenské cukrovky GDM 
 

POKYNY PRO TĚHOTNÉ ŽENY 

 

Vážená paní,  

 

Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření, které slouží k odhalení onemocnění tkz. těhotenskou 

cukrovkou (gestační diabetes mellitus - GDM). Jde o poruchu metabolismu cukru – glukózy, která se může 

objevit v průběhu těhotenství a většinou spontánně odezní v průběhu šestinedělí.  

 

Screening GDM je dvoufázový: 

první fáze do 14. týdne gravidity 

druhá fáze     v 24. – 28. týdnu gravidity 

 

Screening GDM se provádí u všech těhotných žen. Je založen na stanovení hladiny krevního cukru 

(glykémie) nalačno z žilní krve a 75 g orálního glukózového tolerančního testu (oGTT) standardní laboratorní 

metodou v certifikované laboratoři (dle doporučení odborných společností). 

Žádanku na toto vyšetření Vám vystaví Váš ošetřující lékař – gynekolog. 

 

 

 

                         První fáze screeningu GDM  (do 14. týdne gravidity) 

V této fázi se jedná o vyšetření glykémie (tj. hladiny krevního cukru) nalačno z odběru žilní krve. 

Nelze provést vyšetření z kapilární krve (odběr z prstu u lékaře). 

 

Hodnocení  výsledku první fáze:  

Glykémie na lačno <5,1 mmol/l Normální nález, není třeba opakovat vyšetření 

Glykémie na lačno ≥5,1mmol/l   Glykémii nalačno je nutné opakovat co nejdříve, 

ale ne ve stejný den 

Glykémie na lačno ≥5,1mmol/l  a opakovaná 

glykémie na lačno <5,1mmol/l 

Doporučeno podstoupit 75 g oGTT v první fázi 

screeningu 

 

                           Druhá fáze screeningu GDM  (24. – 28. týden gravidity) 

 

Tuto fázi má absolvovat každá těhotná žena s negativním výsledkem v první fázi screeningu GDM.  

Vyšetření se provádí metodou tříbodového 75 g oGTT vždy za standardních podmínek. 
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Příprava na vyšetření oGTT: 

- vyšetření gestačního oGTT provádíme pouze ve středu bez předchozího objednání 

- na vyšetření se dostavte do 7.00 hod, po minimálně 8 hodinovém lačnění s žádankou o vyšetření 

- 3 dny před testem konzumujte běžnou stravu (neomezujte příjem cukrů) a den před testem vylučte 

zvýšenou fyzickou námahu  

- ráno před vyšetřením se napijte neslazeného čaje nebo čisté vody, po dohodě s lékařem případně 

vynechejte ráno v den odběru léky, které lze vynechat 

- 24 hodin před odběrem nepožívejte alkoholické nápoje (ani pivo) 

- jste-li kuřák, před vyšetřením nekuřte 

- pravidelné dávky léků s antiinzulinovým efektem (zejména hydrokortizon, thyroxin, 

betasympatikomimetika, progesteron) lze užít v den testu až po jeho dokončení  

- počítejte s tím, že vyšetření bude trvat přes dvě hodiny 

 

POZOR! Vyšetření se neprovádí po noční směně, při akutním onemocnění a do 6 týdnů po operaci nebo 

jiném, vážnějším onemocnění, při horečnatém onemocnění a u průjmových onemocnění. 

 

Průběh vyšetření oGTT: 

- vyšetření se skládá z odběru venózní krve nalačno, je stanovena glykémie nalačno, další postup je 

podle výsledku glykémie viz tabulka Hodnocení výsledku druhé fáze 

- následuje podání zátěžové dávky cukru (75 g glukózy), kterou vypijete jako sladký ochucený nápoj 

během 5 – 10 minut  v přibližném množství 250 ml 

- následující 2 hodiny je nutné dodržovat tělesný klid (setrváte vsedě nebo vleže – nebudete chodit), 

nekouřit, nejíst a nepít, nelze se vzdálit z čekárny odběrového pracoviště 

- za 1 a za 2 hod. po vypití nápoje následuje druhý a třetí odběr žilní krve, tím je vyšetření ukončeno  

- ve vzorcích krve bude stanovena hladina glukózy 

 

Hodnocení  výsledku druhé fáze: 

Glykémie na lačno <5,1 mmol/l Žena podstoupí 75 g oGTT: vypije roztok glukózy, 

další vzorek krve se odebírá v 60. a 120. minutě 

po zátěži glukózou 

Glykémie na lačno ≥5,1mmol/l   Glykémii nalačno je nutné opakovat co nejdříve, 

ale ne ve stejný den 

Glykémie na lačno ≥5,1mmol/l  a opakovaná 

glykémie na lačno <5,1mmol/l 

Žena podstoupí 75 g oGTT 

Glykémie na lačno ≥5,1mmol/l  a opakovaná 

glykémie na lačno ≥5,1mmol/l 

Jedná se o GDM – těhotenskou cukrovku,  

žena nepodstoupí oGTT 

 

Upozornění na možná rizika: 

Po vypití nápoje s glukózou se může vzácně dostavit pocit nevolnosti, nucení na zvracení nebo zvracení či 

průjem. V případě jakýchkoli zdravotních potíží ihned uvědomte zdravotnický personál. 

Po skončení vyšetření je možné setrvat ještě po dobu další 1 hodiny v čekárně odběrového centra vzhledem 

k možnému riziku kolapsového stavu v důsledku poklesu hladiny krevního cukru po zátěži. Je vhodné mít 

s sebou svačinu, kterou po skončení testu sníte. 
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Vyhodnocení: 

S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař – gynekolog, kterému výsledky zašleme. 

 
Děkujeme Vám za spolupráci. 
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H-07  Výdej výsledků pacientům    
  
  

 

Vážená paní, vážený pane,  

  

vydávání laboratorních výsledků přímo pacientům by mělo být využíváno pouze výjimečně. Primárně by měl 

být výsledek zaslán ošetřujícímu lékaři, který ho pak pacientovi předá. 

Telefonicky se laboratorní výsledky pacientům nesdělují! 

 

Výsledek laboratorního vyšetření v tištěné podobě může být vydán v těchto případech: 

 

- pacientovi – samoplátci, který si vyšetření objednal sám (za úhradu) 

- pokud požadující lékař uvedl na žádanku, že výsledek má být vydán pacientovi nebo jeho zákonnému 

zástupci 

- zplnomocněné osobě za předpokladu předložení plné moci od pacienta k převzetí jeho výsledků 

 

Pacientovi nebo zplnomocněné osobě se předává výsledek na základě jeho identifikace. 

Identifikací pacienta se rozumí předložení průkazu, který je uznán jako průkaz k identifikaci 

v ČR – pas, občanský průkaz, řidičský průkaz. Nepostačuje karta pojištěnce – nemá fotografii. 

 

V případě, že pacientem je nezletilá osoba, je výsledek možno vydat pouze jeho rodičům, případně 

zákonnému zástupci, kteří předloží také kartu pojištěnce nezletilého pacienta.  

Při předání výsledku je zaznamenáván identifikační doklad rodiče nebo zákonného zástupce. 

 

Výsledek je předáván v tištěné podobě s identifikací pracoviště, které vyšetření provedlo.  

 

O předání výsledků je v laboratoři veden záznam.  

 

Převzetí výsledku je stvrzeno podpisem.  

 

Současně je výsledek zaslán i ošetřujícímu lékaři. 

 

 

Formulář Plná moc pro převzetí laboratorních výsledků viz www.naslednapecehorice.cz. 
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I. Požadavkový list 

I-01  Žádanka pro biochemická a hematologická vyšetření - 1. strana 
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I-02  Žádanka pro biochemická a hematologická vyšetření - 2. strana 
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Odkazy: 

 

Kód odkazu Klíč Skupina 

LP C-01 Odběr vzorku *AABN Příprava laboratorní příručky 

LP C-02  Žádanka *BACK Příprava laboratorní příručky 

LP C-04  Odběrový materiál *BACN Příprava laboratorní příručky 

LP C-05  Příprava pacienta *BACO Příprava laboratorní příručky 

LP C-06  Identifikace pacienta a označení vzo *BACP Příprava laboratorní příručky 

LP C-07  Množství vzorku *BACR Příprava laboratorní příručky 

LP C-10  Transport vzorků *BACU Příprava laboratorní příručky 

LP C-11  Faktory ovlivňující labor. výsledky *CAMO Příprava laboratorní příručky 

LP D-01  Příjem vzorků do laboratoře *BACW Příprava laboratorní příručky 

LP E-03 Hlášení výsledků v kritic.intervalech *CAMF Příprava laboratorní příručky 

LP F-01 Seznam laboratorních vyšetření *BADM Příprava laboratorní příručky 

LP I-01  Žádanka pro bioch. a hem. vyš. 1.str *BAEC Příprava laboratorní příručky 

 


