
Vyšetøení moèi

Volné lehké øetìzce kappa / lambda

Sérologická vyšetøení (s)

Borrelia burgdorferi s.l. (punktát IgG/M)

Brucella abortus (IgG/M)

Herpes simplex virus 1 (IgG/M)

Chlamydia psittaci (IgG/M/A)

Chlamydia trachomatis (IgG/A)

Influenzavirus - H1N1 (IgG/M/A)

Klíš�ová meningoencefalitida TBE (IgG/M)

Rubeola virus (IgG/M)

Toxoplasma gondii (IgG/M)

Varicella zoster virus (IgG/M)

Specifické proteiny, onkomarkery (s)

Alfa-1-antitrypsin

Alfa-1-kyselý glykoprotein

Alfa-2-makroglobulin

Apolipoprotein B

Apolipoprotein A1

Haptoglobin

IgD

Neuronspecifická enoláza (NSE)

Protein S100B

(s) - zkumavka pro pøípravu séra s aktivátorem srážení a gelem (SARSTEDT - hnìdý uzávìr)

EDTA - zkumavka pro plnou krev s protisrážlivým pøípravkem EDTA (SARSTEDT - èervený uzávìr)

Na PCR vyšetøení zasílejte nesrážlivou krev (napø. EDTA), pro stìry (zejména RNA viry - chøipka atd.) je možno použít odbìrové soupravy s virologickým médiem.

 

Materiál pro PCR: krev EDTA moè výtìr punktát jiný biologický materiál (specifikujte)

Cytokiny

IL1 IL6 IL8 IL10 TNF alfa

Morbilli virus (IgG/M)

Herpes simplex virus 2 (IgG/M)

Prùkaz infekèních agens metodou PCR 

Respiraèní viry (RS virus, Parainfluenzavirus, Coronavirus, 
Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus, Metapneumovirus)

Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichioza)

Aspergillus sp.

Borrelia burgdorferi s.l.

Cytomegalovirus (CMV)

Enteroviry (Coxsackievirus A/B, Echovirus, Enterovirus, 
Poliovirus 1 a 3, Rhinovirus)

Virus hepatitis B (HBV)

Virus hepatitis C (HCV)

Herpes simplex virus 1, 2

Herpes hominis virus 6 (HHV6)

Chlamydia trachomatis

Listeria monocytogenes

Mycobacterium tuberculosis (TBC)

Neisseria gonorrhoeae

Parvovirus B19

Influenzavirus A/B

Varicella zoster virus (VZV)

Epstein-Barrové virus (EBV)

Chlamydia a Mycoplasma pneumoniae

Human papillomavirus (HPV - High Risk)

Ureaplasma sp.

Meningitický panel (N. meningitidis, H. influenzae, 
St. pneumoniae)

Parotitis virus (IgG/M)
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Žádanka na laboratorní vyšetøení 
Kód ZP IÈP Odbornost Datum odbìru

Oddìlení (stanice), Lékaø (razítko, podpis) Fax / Telefon

2 0 1
Èas odbìru

:
Èíslo pojištìnce Pacient (pøíjmení, jméno, titul)

Základní dg. Adresa, bydlištìOstatní dg. Sex

Poèet požadovaných vyšetøení:

Vzorek zkontroloval:Pacient o odbìru pouèen

Odbìr provedl:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Nemocnice Støedoèeského kraje 

se sídlem Kladno
272 59 Kladno, 

www.nemocnicekladno.cz
Vanèurova 1548

ve spolupráci

centrální pøíjem biochemie, hematologie tel.: 312 606 246
centrální pøíjem mikrobiologie tel.: 312 606 593

www.klinickalaborator.cz

Klinická laboratoø

mobil: +420 724 978 303, likvor@likvor.cz
tel.: +420 266 006 118, FAX: +420 266 006 362

Sokolovská 810 / 304, 190 00 Praha 9

Topelex s.r.o. - www.likvor.cz

Laboratoø pro likvorologii 
a neuroimunologii

Leptospira interrogans



Klinická laboratoø Oblastní nemocnice Kladno, a. s. - Odbìrová pracovištì
Odbìrové místnosti slouží pro ambulantní odbìry pacientù, odbìry biologického materiálu (krev, moè) na vyšetøení 
biochemická, hematologická, koagulaèní, mikrobiologická, sérologická, vyšetøení glykemické køivky.

Odbìrové støedisko I.                          Palachova ul. 1620, Kladno 1                                    ( 312 606 533
Odbìrové støedisko je umístìno proti støední prùmyslové škole vedle námìstí Svobody.
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odbìrové støedisko II.                         1. PP s.r.o., Unhoš�ská 2533, Kladno 2                    ( 725 838 574
Zdravotní støedisko  ètyøobvod - toto odbìrové støedisko má bezbariérový pøístup pro imobilní pacienty!
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:00 do 12:00 hodin

Odbìrové støedisko III.                        Oblastní nemocnice Kladno – CAM                         (312 606 243
Odbìrové støedisko v areálu nemocnice je umístìno v pøízemí nové budovy Centrum akutní medicíny
(vchod do budovy je z areálu nemocnice i z tøídy ÈSA.
Toto odbìrové støedisko má bezbariérový pøístup pro imobilní pacienty.
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odbìrové støedisko IV.                        Poliklinika -  Èsl. armády 414, Nové Strašecí          (313 511 478
Odbìrové støedisko IV. je umístìno v pøízemí Polikliniky Nové Strašecí (pøízemí vpravo).
Toto odbìrové støedisko má bezbariérový pøístup pro imobilní pacienty.
Otevøeno pondìlí až pátek od 6:30 do 10:30 hodin

  Pokyny pro odbìr krve – k vylouèení zkreslení výsledkù nutno dodržet následující pravidla:

1. Odpoledne a veèer pøed odbìrem vynechejte tuèná jídla. Pouze se svolením lékaøe lze vynechat léky!
2. Odbìr krve se provádí nalaèno.
3. Ráno pøed odbìrem vypijte zhruba 1/4 l hoøkého  èaje (nesladké vody).
4. Pokud jste alergický na desinfekèní prostøedky (napø. Ajatin) nebo na urèitý typ náplasti, oznamte tuto skuteènost 

odebírajícímu personálu.
5. Pokud Vám pøi odbìru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím 

pøi mdlobì (poranìní pøi pádu). V tomto pøípadì lze provést odbìr vleže.
6. Po odbìru se mùžete najíst a zejména u diabetikù je vhodné, aby mìli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
7. Musíte mít s sebou žádanku od ordinujícího lékaøe, výjimkou je odbìr krve za pøímou úhradu (samoplátce). 

Ke kontrole údajù s sebou vezmìte prùkaz zdravotní pojiš�ovny.

Možné komplikace odbìru krve:
-   bolestivost v místì vpichu, vìtšinou odezní do nìkolika minut po odbìru
-   nevolnost, výjimeènì i kolapsový stav, u hladovìjících, nedostateènì hydratovaných, ve stresu, pøi probíhajícím onemocnìní, 
    prevencí je se co nejdøíve po odbìru najíst a dostateènì napít
-   jedinci, kteøí trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odbìrem (pohled na krev apod.) toto oznámí pøedem, aby odebírající 
    zdravotní personál k nìmu pøistupoval se zvýšenou opatrností a mìl jej pod dohledem i nezbytnì dlouhou dobu po nìm
-   zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient se stal alergickým na
    nìkterou ze složek pøi odbìru (dezinfekci, náplast,..), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem, až po více dnech 
    ve spojitosti s teplotou nelze vylouèit sekundární infekci,nutno kontaktovat ošetøujícího lékaøe

Pokud by se pacient po odbìru necítil dobøe, oznámí tuto skuteènost zdravotnickému personálu.

Více informací k vyšetøením – viz. Laboratorní pøíruèka (www.klinickalaborator.cz)
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