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Příloha č. 1         Seznam prováděných vyšetření, typ odběrové nádobky (Odběr), stabilita (Stab.)… 
 

Analyt:                                                                             Odběr:    Stab.:     Analyt:                                              Odběr:    Stab.: 
Albumin               ██ 3d Homocystein ██ 3d 
Albumin v moči █ --- Kalprotektin (stolice) █ 3d 
alfa-1-antitrypsin (A1AT)     ██ 3d K (kalium, draslík) ███ 3h 
alfa-1-fetoprotein (AFP) ██ 3d Kreatinin ███ 3d 
ALP ██ 3h Kreatinin enzymaticky █ 5d 
Alkohol (ethanol) ██ n) Kyselina močová ███ 3d 
ALT ██ 3h Laktát     █ 8h 
Amoniak – před odběrem domluvit s OKB!!!  █ --- LDH (laktátdehydrogenáza) ██ 24h 
AMS ███ 3d/1) LPS (lipáza) ██ 3d 
ASLO ██ 3d Mg (magnesium, hořčík) ███ 3d 
AST ██ 3h Moč – chem. vyš. + sediment █ --- 
Astrup (ABR), ionizovaný vápník měřený █ !ne! Mok mozkomíšní – zákl. vyš. █ 3h 
Beta-2-mikroglobulin ██ 3d Na (natrium, sodík) ███ 3h 
Bilirubin celkový – udržovat v temnu… ██ 8h NSE  █ --- 
Bilirubin konjugovaný – udržovat v temnu… ██ 8h NT-pBNP ██ 3d 
C3, C4 – komplement ██ 3d Okultní krvácení █ 3d 
Ca (vápník, kalcium)           ███ 3h Osmolalita ███ 2) 
CA 15-3, 19-9, 72-4, 125 ██ 3d PAPP A █ 8d 
CEA ██ 3d Parathormon PTH (1-84) ██ 2d 
Cl (chloridy) ███ 3h Prealbumin ██ 3d 
Cholesterol celkový            ██ 3d Prokalcitonin ██ 24h 
Cholesterol „HDL“                                  ██ 3d Protein celkový ███ 3d 
Cholesterol „LDL“ (počítaný) xxx --- PSA ██ 24h 
CK (kreatinkináza) ██ 3d fPSA ██ 24h 
CK-MB mass ██ 8h aTG  ██ 3d 
CRP ██ 3d aTPO ██ 3d 
Digoxin ██ 3d TRAK / aTSHR █ 3d 
Moč – drogový screening █ --- RF (revmatoidní faktor)     ██ 3d 
ELFO (elektroforéza proteinů) █ 24h T4 volný (fT4) ██ 3d 
Fe (železo) ██ 3h T3 celkový (T3) ██ 3d 
Ferritin                        ██ 3d Transferin ██ 3d 
Free-β hCG  █ 8d Troponin T hs ██ 24h 
Folát – udržovat v temnu… ██ n) TSH ██ 3d 
Fosfáty (anorg.)                                       ███ 3d TAG (triacylglyceroly) ██ 3d 
Gentamicin ██ 3d Valproát ██ 2d 
Glukóza ███ n) Vankomycin ██ 3) 
Glykovaný hemoglobin (HbA1c, gHb) █ 5d Vitamin B12 ██ 3) 
GGT  ██ 3h Vitamín D ██ 4d 
HCG ██ 3d Urea (močovina) ███ 3d 
Imunoglobuliny (E, A, G, M) ██ 3d Žlučové kyseliny (TBA) ██ 3d 
 

Typ odběrové nádoby (zkumavka = zk.), vysvětlivky: 
 

- „█“... zk. s červeným uzávěrem (sérum)  „█“... zk. se zeleným uzávěrem (plazma)  „█“...močová zkumavka  „█“... zk. na 
glykovaný hemoglobin (dtto KO)  „█“... speciální odběr   „xxx“... počítané hodnoty 
 

- časový údaj pro doobjednání analytu (stb): „h“ ... hodina, „d“ ... den - platí pro teplotu skladování 2-8 °C a po centrifugaci 
vzorku 

- doobjednání analytů v moči („█“), pokud lze  – pouze do 14.00 h téhož dne 
- 1) v moči nelze doobjednat 
- 2) v séru/plazmě do 8 h, v moči pouze do 1 h 
- 3) při laboratorní T 2h, při 2-8 °C 48 h 
- n) z důvody stability analytu nelze doobjednat; pouze na výslovné přání lékaře (zápis do LIS) – za výsledky však nenese 

odpovědnost OKB 
 

pozn. 1: V případě pochybností o způsobu odběru červená/zelená odebírejte vždy do červené zkumavky bez gelu! 
pozn. 2: Po dohodě s laboratoří možno provést vyšetření i jiných tělních tekutin… 
 

„STATIM“ vyšetření /modrá/ možno požadovat 24 h DENNĚ!!! 
Ostatní (rutinní) vyšetření pouze v pracovních dnech 06.00 – 14.00 h ve dnech jejich vyšetřování!  


