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PŘEDMLUVA 

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a  kolegové, 

tato laboratorní příručka je předkládána všem, kteří potřebujete informace o našem oddělení, naší práci 
a našich pracovnících. Je určena lékařům, laboratorním pracovníkům, zdravotním sestrám i všem našim 
příznivcům.   

Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorních vyšetření. Tato laboratorní příručka 
by měla zároveň sloužit jako manuál pro odběr primárních vzorků a rovněž jako přehled informací 
nápomocných při interpretaci výsledků. 

Její obsah byl koncipován v souladu s Národními akreditačními standardy klinických laboratoří a 
v souladu   z doporučeními normy ČSN EN ISO 15 189:2013, z požadavků aktuálního datového 
standardu MZ ČR, z požadavků zdravotních pojišťoven a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v 
ČR. 

Věříme, že uvedené informace budou užitečné pro Vás i pro Vaše pacienty. 

 Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. 

  

  

 MUDr. Rostislav Fryš, vedoucí laboratoře 
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ÚVOD 

Biochemická laboratoř je samostatnou laboratorní složkou společnosti EUC Klinika České Budějovice 
s.r.o., nestátního zdravotnického zařízení sídlícího v Českých Budějovicích. EUC Klinika České 
Budějovice s.r.o. je součástí zdravotnické skupiny  EUC. 

Biochemická laboratoř sestává ze dvou pracovišť: Pracoviště 1 (České Budějovice) a Pracoviště 2 (Týn 
nad Vltavou). 

Hlavním předmětem činnosti je provádění laboratorních vyšetření v oboru klinická biochemie pro 
pacienty polikliniky, praktických lékařů a specialistů v lokalitě České Budějovice a okolí.  

Hlavním cílem je poskytnout našim zákazníkům kvalitní a spolehlivé laboratorní vyšetření.  

Laboratoř se člení na dvě pracoviště (České Budějovice a Týn nad Vltavou). 

Pro zajištění kvality poskytovaných odborných služeb pracuje v laboratoři tým zkušených a odborně 
kvalifikovaných zaměstnanců. Všichni pracovníci si stále doplňují své znalosti účastí na odborných 
školeních, seminářích a dalších akcích. Tyto znalosti jsou využívány při práci s moderními analyzátory 
a při zkoušení a zavádění nových vyšetřovacích metod. 

Pro zajištění kvality poskytovaných služeb se laboratoř pravidelně a úspěšně zúčastňuje externího 
hodnocení kvality v cyklech SEKK (systém externí kontroly kvality) a dále se řídí platnou legislativou a 
dostupnými doporučeními odborných společností. 

Laboratoř je akreditována ČIA pod č. 8110 podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 (Zdravotnické 
laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost). 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI 

Identifikace laboratoře, důležité telefonní linky, kontakty 
Pracoviště, ke kterému se vztahuje tato příručka ve smyslu požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 

Biochemická laboratoř 

EUC Klinika, České Budějovice s.r.o. 

Pracoviště 1 České Budějovice, Matice školské 1786, 37001 České Budějovice 
Poliklinika Jih, 3. patro 
Pracoviště 2 Týn nad Vltavou, Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou 
Městská Poliklinika 2. patro 

IČ: 62525107 

DIČ: CZ 62525107 

Skupinové DIČ: CZ 699002423 

Zodpovědní pracovníci: 

Vedoucí oddělení, lékař: MUDr. Rostislav Fryš 
Manažer kvality Mgr. Rudolf Schneedörfler 
Analytik Ing. Marcela Růžičková 
Vrchní laborantka: Bc. Adéla Frdlíková 

Důležité kontakty: 

Vedoucí laboratoře  
lékařský garant odbornost 801 

rostislav.frys@eucklinika.cz 387 730 429 

Manažer kvality schneedorfler@cbox.cz  
Vedoucí laboratoře,  
analytický garant odbornost 801 

 387 730 429 

Vrchní laborantka 387 730 568, 387 730 333 387 730 568 
Příjem materiálu 387 730 327 387 730 327 
Odběry 387 730 327 387 730 327 
Svoz biologického materiálu  721 939 135 
Fax na oddělení 386 356 208 386 356 208 
Web informace http://www.eucklinika.cz/ceskebudejovice 
E-mailová adresa oddělení cbu.laborator@eucklinika.cz 
Prac. 2, Týn nad Vltavou 385 732 964  
Konzultace, interpretace  výsledků 
 vyšetření 

 387 730 429 

 

2. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE 

Laboratoř se zaměřuje především na biochemické a hematologické analýzy pro ambulantní pacienty a 
lékaře jednotlivých oddělení polikliniky, dále pro praktické lékaře a specialisty v lokalitě České 
Budějovice a okolí. Provádí biologická vyšetření humánního původu. Jedná se o základní 
a specializovaná biochemická vyšetření, základní vyšetření imunochemická a  hematologická. 
Provádíme též laboratorní vyšetření pro Centrum lékařské genetiky (screening těhotných), která slouží 
pro odhalení vrozených vývojových vad. 

Součástí základní činnosti laboratoře je provádění odběrů biologického materiálu. 
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3. ORGANIZACE LABORATOŘE, JEJÍ VNITŘNÍ ČLENĚNÍ, VYBAVENÍ 
A OBSAZENÍ 

Organizační struktura uvnitř laboratoře: 

 

Pracovní režim – příjem vzorků, provoz laboratoře 

 Pracoviště 1 České Budějovice 

Základní provoz po-pá 06:30 – 15:00 
Odběry po-pá 06:45 – 15:00 

 Pracoviště 2 Týn nad Vltavou 

Základní provoz po, st, čt, pá 06:00 – 14:30 
Základní provoz úterý 05:30 – 14:00 
Odběry po, st, čt, pá 06:30 – 08:30 
Odběry úterý 06:00 – 08:30 

Pohotovostní služba není laboratoří provozována. 

 

Základní vybavení laboratoře: 

 analyzátor Cobas 6000 s moduly c501 a e601 
 analyzátor Roche Cobas e411 
 analyzátor Sysmex XN- 1000 
 analyzátor Sysmex CA-660 
 analyzátor Yumizen H 550 
 analyzátor Lena Linear 
 analyzátor Tosoh G7 
 mikroskopy Meopta, Zeiss, Olympus 
 analyzátory Dirui FUS-2000, Roche Cobas u411 
 analyzátor Super GL (glykemie) 

 

Vedoucí laboratoře

Odborný garant -

lékař

Odborný garant-

nelékař
Bioanalytik

Odborný pracovník 

v laboratorních 

metodách

Vedoucí laborantka

Laborantka Odběrová sestra Sanitárka

Zástupce 

vedoucího 

laboratoře

Manažer kvality

Metrolog Interní auditor
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4. POPIS NABÍZENÝCH SLUŽEB  

Provádíme laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie, hematologie, lékařská genetika a další 
speciální vyšetření, podle uvedeného Seznamu vyšetření.  

 Provádíme vyšetření na žádost ošetřujícího lékaře, 
 celý sortiment vyšetření lze provést i přímo na žádost pacienta za úhradu, 
 nabízíme placené služby všem osobám a organizacím, 
 poskytujeme konzultace v interpretaci laboratorních vyšetření v oboru klinická biochemie a 

hematologie, 
 základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další 

tělesné tekutiny a biologické materiály),  
 základní hematologická a koagulační vyšetření krve,  
 specializovaná biochemická resp. imunochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových 

markerů, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých 
biologických materiálech),  

 související služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu 
včetně svozu materiálu ze spádové oblasti, dopravu výsledkových listů včetně elektronického 
odesílání a dodávky odběrových potřeb), 

 komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich archivaci. 

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 

Laboratoř v rámci všech svých činností dodržuje pravidla důvěrnosti informací týkajících se dat svých 
klientů – zadávajících lékařů i pacientů. 

V případě podání stížnosti na služby laboratoře nebo jejích pracovníků je tato situace řešena v souladu 
s interními předpisy laboratoře. 

5. MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ 

5.1. Základní informace 

− Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz kapitola 
Podrobný seznam vyšetření 

− Vyplnění požadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz kapitola Identifikace 
pacienta na žádance a vzorku. 

− Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz kapitola Používaný 
odběrový systém 

− Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz kapitola Množství vzorku. 
− Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz kapitola 

Opakovaná a dodatečná vyšetření.  

5.2. Požadavkové listy (žádanky) 

Základním požadavkovým listem je formulář vlastní žádanky laboratoře.  

 Požadavkové listy jsou určeny pro současný požadavek více vyšetření. 
 Žádanka o vyšetření zahrnuje nabídku prováděných vyšetření utříděnou do skupin:  

Biochemie-krev, Biochemie-moč, Hematologie. Laboratoř využívá žádanky skupiny EUC. 
Žádanku pro screening těhotných dodává Centrum lékařské genetiky. 

Zaslaná žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem a laboratoří s požadavkem provést označená 
vyšetření. Pro laboratoř je základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče 
zdravotním pojišťovnám. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!!! 

 



 

PK 02 
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 

verze 11 

Strana č.:  /Celkem stran: 8/74 

Změna č.: 
Datum změny: 
Nahrazuje stranu č.: 

 

Výtisk č. 1 – elektronická verze se po vytištění stává neřízenou dokumentací a slouží pro potřeby 

pracovníků laboratoře. 

Laboratoř dále přijímá pro vyšetření formulář VZP 06 bez předtisku a jakékoliv jiné vyplněné žádanky, 
výměnné listy, které obsahují níže uvedené základní identifikační znaky.  

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):  

 Příjmení jméno a tituly pacienta, 
 číslo pojištěnce (číslo pojistky u cizinců), 
 pojišťovna – stačí číselný kód, příp. uvést, že se jedná o samoplátce, 
 základní a další diagnózy pacienta, 
 věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce, 
 datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním 

informačním systémem po přijetí žádanky), 
 druh primárního vzorku, 
 identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje – ústav, oddělení, 

jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky, 
 kontakt na objednavatele – adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena 

na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon), 
 urgentnost dodání (požadavek se vyznačí nápisem STATIM), 
 identifikace osoby provádějící odběr (podpis), 
 požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům). 

Nepovinné, fakultativní údaje:  

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.), podávané léky, datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře 
(doporučený údaj) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně.   

Laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu určenou dokumentem NA 21 Pravidla 
archivace a skartace dokumentů a záznamů (5let). 

Laboratoř:   

 nesmí přijmout žádanku bez základních identifikačních údajů, 
 údaje na žádance musí odpovídat údajům na zkumavce, 
 žádanka nesmí být znečištěna biologickým materiálem, 
 nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro 

děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. 

Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku. 

5.3. Požadavky na urgentní vyšetření 

Požadavek urgentního vyšetření (statimová vyšetření) je po dohodě s odesílajícími lékaři označen 
na požadavkovém listu (žádance) a pracovník provádějící příjem vzorku dále zapíše na žádanku přesný 
čas přijetí. Tyto provedené výsledky jsou automaticky přeneseny ihned po ukončení stanovení a 
vytištění žádanky (šifrováno) požadujícímu lékaři. Pokud není žadatel elektronicky dostupný, jsou 
výsledky telefonovány. 

5.4. 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 budou provedena v nejbližší době po telefonickém doobjednání. 
Dodatečný požadavek musí být vždy po telefonickém objednání zaznamenán v LISu zadáním 
příslušné metody, navíc s komentářem o doobjednání. Lékař je vždy požádán o dodání nové 
žádanky na dodělávané metody, žádanka je zařazena pod stejné číslo, jako žádanka původní.  
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 dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané 
stabilitou analytu v biologickém materiálu. U každého vyšetření je uvedena stabilita analytu za 
daných podmínek uložení.  

Po uplynutí uvedeného časového intervalu, nebo při nedostatku materiálu laboratoř tato vyšetření 
neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Analýzy lze doobjednat minimálně po dobu 4-5 dnů (tj. po 
dobu, kdy laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy v chladničce při 4-8 stupních Celsia nebo 
zamrazeném stavu). Lékař je v těchto případech ihned informován.  

5.5. Používaný odběrový systém  

Při odběrech je v laboratoři používán systém Vacutainer Becton Dickinson: jedná se o tzv. uzavřený 
systém, v němž se nepoužívá injekční stříkačka, nasátí krve je docíleno vakuem v odběrové zkumavce. 

Metody, vyžadující speciální odběr – viz způsob odběru a nakládání s materiálem – jsou specifikována 
u jednotlivých vyšetření (viz kapitola Podrobný seznam vyšetření). 

5.6. Příprava pacienta před vyšetřením 

Základní pokyny pro pacienty: 

Pacienta je nutné předem o podmínkách přípravy k odběru poučit! 

 
Odběr nalačno 

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.  
Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná 
jídla. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před 
odběrem 1/4 l čaje (vody). Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient 
nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit. 

Odběr stolice na 
okultní krvácení 

Kdykoliv po defekaci, doporučení: 3 dny před začátkem testu a po dobu 
testování jíst stravu bohatou na balastní látky (zelenina, saláty, celozrnný 
chléb, ořechy). Během této doby nejíst syrové nebo nedovařené maso, 
vnitřnosti a masné výrobky (tlačenka, tatarský biftek apod.) a vynechejte 
Vitamin C, nebo léky a nápoje, které jej obsahují. Ovoce a zelenina obsahuje 
peroxidázu, která stanovení ruší, neužívat Fe. Nově používaný 
imunochemický test ovlivnění výsledků dietou minimalizuje. 

 

5.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 

Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat. 

Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být označena: 

 jménem a příjmením pacienta, 
 číslem pojištěnce, 
 druhem materiálu, jedná-li se o jiný materiál než je obvyklé. 

Po kontrole přijatého materiálu a žádanky je kompletní žádanka s identifikačními údaji pacienta zapsána 
do LIS. V laboratoři je využíván LIMS DS Soft. Ten informační systém vzorku a žádance přidělí číslo 
s příslušným „Bar code“, který se dále vytiskne na štítky pro primární zkumavku a všechny případné 
alikvoty vzorku.  Toto číslo se zároveň vytiskne i na závěrečnou zprávu – výsledek vyšetření. Tak je 
zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance  označené zkumavky s materiálem (primární 
vzorek)  oddělené sérum a alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným 
analýzám) výsledková zpráva. 

Popis žádanky a práce se žádankou viz kapitola Požadavkové listy (žádanky). 
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5.8. Odběr vzorku  

Používané odběrové zkumavky 

Barevné odlišení víček zkumavek pro různá stanovení: 

Červená – (s akcelerátorem srážení) pro  sérové parametry  

Fialová – (s EDTA), pro nesrážlivou krev - KO, glykovaný Hb   

Modrá – (s citrátem), pro koagulační vyšetření 

Šedá – (s fluoridem draselným+EDTA), pro stanovení glukózy a laktátu 

Žlutá (s gelem a akcelerátorem srážení) – pro biochemické vyš. statim, transportovaný materiál 

Černá – (s citrátem) pro stanovení sedimentace 

Zkumavky Eppendorf s hemolyzačním činidlem – k vyšetření kapilární glykémie – vydává laboratoř 

Zkumavky na odběr moče – uzavíratelná zkumavka bez přísad se žlutým víčkem 
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Stručné pokyny k odběru vzorků 

 

Odběr  

žilní krve 

 

Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití 
vakuových systémů 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 postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí 
nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce 
zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze uvolnit turniket. 
Je-li ve vakuované 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 převrácením. 
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: 
- zkumavky bez přísad 
- zkumavky pro hemokoagulaci 
- ostatní zkumavky s přísadami 

Kapilární 
odběr 
glykémie 

Kapilární krev odebíráme z dobře prokrveného místa (z bříška prstu, ušního lalůčku 
nebo u kojenců z paty). Při nabodnutí bříška prstu upravujeme směr vpichu tak, 
abychom nepíchali přímo do jeho středu, ale z boku, kde je prst nejlépe prokrven. 
Dezinfikujeme místo vpichu pomocí buničiny s dezinfekcí. 
Provedeme malý vpich do bříška prstu pomocí sterilní lancety a první kapku krve 
otřeme buničinou s dezinfekcí. Přiložíme kapiláru END to END, kterou máme 
uchycenou v držáčku, ke kapce krve. Krev musí vtéci do kapiláry bez bublin. Je 
možné též použít odběrové automatické kalibrované pipety a špičky na jedno použití.  
Opatrně otřeme vnější povrch kapiláry. Kapiláru naplněnou krví vložíme 
do připravené nádobky (nebo vypustíme krev ze špičky pipety) se systémovým 
roztokem. Uzavřeme nádobku a intenzivně s ní zatřepeme, v kapiláře resp. špičce 
nesmí zůstat krev. Tím se způsobí hemolýza plné krve a vzorek se chemicky 
stabilizuje. Po odběru přiložíme na místo vpichu buničinu s dezinfekcí. Po 30 
sekundách je vzorek připraven k analýze.  

Moč 
Pro základní vyšetření močového sedimentu a chemického vyšetření je potřeba 
odebírat vzorek ze středního proudu moče, nebo z cévkované moče. 

Sběr moče 

Moč se sbírá nejčastěji 24 hodin, na některá vyšetření stačí sběr kratší 3, 6, nebo 
12 hodin. Pacient se před zahájením sběru vymočí do WC, dále začne sbírat už do 
sběrné nádoby, 
Po uběhnutí požadovaného časového intervalu 3 hod (= Hamburgerův sediment), 
6, 12 nebo 24 hodin se pacient naposledy vymočí do sběrné nádoby, změří 
množství s přesností na mililitry, promíchá a odlije vzorek. Nemá - li možnost 
změření množství, přinese vše do laboratoře. 

Stolice na 
okultní 
krvácení 

3 dny před začátkem testu a po dobu testování jíst stravu bohatou na balastní látky 
(zelenina, saláty, celozrnný chléb, ořechy). Během této doby nejíst syrové nebo 
nedovařené maso, vnitřnosti a masné výrobky (tlačenka, tatarský biftek apod.) a 
vynechejte Vitamin C, nebo léky a nápoje, které jej obsahují. Ovoce a zelenina 
obsahuje peroxidázu, která stanovení ruší, neužívat Fe. 

 

Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz kapitola Podrobný seznam vyšetření. 
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5.9. Množství vzorku 

Doporučené množství plné krve při primárním odběru  

Vyšetření objem vzorku 

Urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P - anorg., Mg, 
bilirubin, lipáza, ALT, AST, GMT, ALP, LD, CK, amyláza, cholesterol, 
triacylglyceroly, HDL, LDL, albumin, bílkovina, glukóza   

6 ml žilní krve 

Speciální vyšetření, nádorové markery, thyroidální, fertilitní hormony, 
kardiální markery a jiné 

6 ml žilní krve 

Na méně parametrů (3 až 5) 3 ml žilní krve 

ELFO séra 3 ml žilní krve 

IMUNO -  elfo, fixace, imunoglobuliny 5 ml žilní krve 

Imunoglobuliny,C3,C4, ceruloplazmin, 2 - makroglobulin, transferin, 
1 – antitrypsin 

5 ml žilní krve 

Moč chemicky+sediment mikroskopicky, porfyriny, toxikologický 
screening, 2-mikroglobulin, melanogeny.  

10 ml moče 

Moč  -  proteinurie, Hamburg. sediment, minerální látky, urea, 
kreatinin, kortizol -  vzorek sbírané moče  

10 ml moče 

Moč kvantitativně  20 ml nebo celý sběr 

Hematologie – krevní obraz + diferenciál leukocytů  

3,0 ml žilní do EDTA 

nebo 0,5 ml kapilární krve 
(Microtainer, Tapval) u 
malých dětí 

Hemokoagulace  
4,5 ml (dětská - 1,8 ml) žilní 
krev do citrátu  

Sérologie   6 ml žilní krve  

Hormony + imunologie   6 ml žilní krve  

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a 
protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn.  

Při nedostatečném množství dodaného vzorku se přednostně provádí vyšetření po dohodě 
s objednatelem, pokud nelze, tak provedená vyšetření určí lékař nebo vysokoškolák laboratoře – 
přednostně statimové metody. 
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5.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 

5.10.1. Odběr žilní krve 

- S odebraným vzorkem se nesmí bezprostředně po odběru manipulovat, je nutno cca 10 minut 
počkat (krev ve stojánku) a až poté transportovat (okamžitý transport je častou příčinou 
hemolýzy). 

- Po odběru srážlivé krve v laboratoři je vhodné nechat vzorek cca 30 minut při pokojové teplotě, 
proběhne proces srážení krve, pak následuje centrifugace. Po oddělení krevního koláče od séra 
se následně provádí laboratorní vyšetření. Dále je možné vzorek uchovávat v lednici za 
podmínek odpovídajících jednotlivým vyšetřením. 

- V laboratoři odebraná venózní krev nesrážlivá má být uchovávána do provedení následného 
samotného vyšetření při pokojové teplotě. Dále je možné vzorek uchovávat v lednici za 
podmínek odpovídajících jednotlivým vyšetřením. 

Uvedená opatření slouží k zabránění hemolýzy. 

5.10.2. Transport primárních vzorků do laboratoře 

Odebraný biologický materiál je uložen do stojánků a společně s dokumentací je předán na příjmové 
pracoviště, kde dochází k třídění a postupnému přijetí materiálu. Materiál je označen a tříděn pro další 
preanalytické úpravy (centrifugace krve) nebo analýzy.  

Další informace k přepravě vzorků, které nejsou odebírány přímo v laboratoři, viz kapitola Informace 
k dopravě vzorků. 

Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu nebo dokumentace řeší příjmový pracovník 
laboratoře, případně vedoucí laborantka telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného 
oddělení.   

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz kapitola Podrobný seznam vyšetření.  

5.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky  

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve  

Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku 
a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 
sociální péče. 

Na základě této vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: 

- Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.  
- Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto 

je důvodem k odmítnutí vzorku.   
- Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální 

nákazou mají být viditelně označeny.  
- Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách (nádobkách), které jsou vloženy do 

stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo 
dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku.  

Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a 
dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy.  

S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu 
zákona o odpadech a předpisy tento zákon provádějícími. Matriál je tříděn a likvidován podle Katalogu 
odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů. Metodika je podrobně rozvedena v dokumentu NA 04 
Nakládání s odpady, který vychází ze související dokumentace společnosti EUC Klinika České 
Budějovice s.r.o. 

Zadávajícím lékařům doporučujeme při likvidaci materiálů použitých při odběru respektovat 
pravidla závazné legislativy ČR. 
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6. INFORMACE K DOPRAVĚ VZORKŮ  

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí 
být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici (ovlivnění některých 
vyšetření např. minerály, glukóza aj.). 

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou 
analyzovány. Při plánování času odběru pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem 
vzorku.  

Při přepravě je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem 
nebo horkem. Podrobné informace o každém analytu viz kapitola Podrobný seznam vyšetření. 

6.1. Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu 

Laboratoř zajišťuje externí svozovou službou pravidelný svoz vzorků biologického materiálu. Pravidla 
jsou zveřejněna v dokumentu NA 11 Svozová služba. Bližší informace v laboratoři. 

7. PŘÍJEM VZORKŮ 

7.1. Identifikace pacienta na biologickém materiálu 

Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být označena! 

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (s příslušným 
barcode) tvoří nejméně příjmení a jméno pacienta a číslo pojištěnce (číslo pojištěnce nebo číslo pojistky 
u cizinců), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále), a druh materiálu, pokud se jedná o jiný než krev. 

Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta, laboratoř ji může 
přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta 
(přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). 

Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u 
nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající lékař resp. 
sestra jsou povinni srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost 
biologického materiálu a dokumentace. 

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. 

7.2. Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků 

Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři 

Odmítnout lze: 

- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk 
se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ 
odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě 
dotazu a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani 
nezajišťuje (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření), 

- žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie, 
- žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, 
- nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska 

nezaměnitelnosti dostatečný, za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění 
uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu, blíže viz kapitoly Příjem 
vzorků a  Požadavkové listy (žádanky), 

- nádobu s biologickým materiálem kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi, 
viz kapitola Podrobné seznamy vyšetření, 
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- neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,  
- biologický materiál bez žádanky (nejedná-li se o vzácný materiál). 

V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl vzorek 
vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření.  

8. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

8.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech  

Výsledky všech vyšetření včetně kritických hodnot se po zpracování přenesou elektronicky (zašifrovaná 
forma) hned po vytištění do příslušných ambulancí, pokud ordinace nemají elektronický přenos výsledků 
pak se kritické výsledky telefonují odesílajícímu lékaři (příp. jeho sestře). O nahlášení výsledku je 
proveden záznam do laboratorního informačního systému. Podrobně tuto oblast řeší NA 03 Hlášení 
výsledků v kritických hodnotách. 

8.2. Informace o formách vydávání výsledků  

Stanovené kritické intervaly: 

Klinická biochemie 

metoda  interval / jednotka  
Urea děti >15 mmol/l, dospělí >20 mmol/l 
Kreatinin děti >150 µmol/l, dospělí >300 µmol/l 
Kyselina močová >600 µmol/l 
Na <120 a >155 mmol/l 
K <3 a >6,2 mmol/l 
Cl <85 a >120 mmol/l 
Bilirubin >50 µmol/l  
ALT >5 µkat/l  
AST >5 µkat/l  
GGT >10 µkat/l 
ALP >20 µkat/l 
AMS >8 µkat/l 
U-AMS >20 µkat/l 
AMS pankreatická >4 µkat/l 
Lipáza >5 µkat/l 
Kreatinkináza >10 µkat/l 
CRP >100 mg/l  
Glukóza <2,5 a >20 mmol/l, u dětí >15 mmol/l 
TSH >50 mU/l 
Troponin >14 ng/l  

 

Hematologie 

metoda  menší než  větší než  jednotka  
leukocyty  2 20  109/l  
hemoglobin  80  200  g/l  
trombocyty  50  800  109/l  
APTT  -  60  sec  
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Hematologie 

metoda  menší než  větší než  jednotka  
Tromboplastinový 
test – INR  

-  4,5  1  

sedimentace 
erytrocytů (FW)  

-  100  mm/hod  

manuální diferenciální rozpočet 
leukocytů  

hlásí se všechny výrazné 
abnormality v morfologii krevních 
buněk  

 

Lékařská genetika 

metoda  menší než  větší než  jednotka  
PAPP A 0,2 - IU/l 
HCG - 150 000 IU/l 
AFP  - 100 IU/ml 
AFP plodová voda   - 50 IU/ml 
Volný Estriol - 10 nmol/l 

 

Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům a pacientům.  

8.3. Typy nálezů a laboratorních zpráv 

Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v papírové podobě nebo jsou exportovány 
elektronicky (přenášené údaje jsou zašifrovány). Elektronicky exportované výsledky jsou zároveň i 
tištěny a dojdou lékaři později i v papírové podobě. Lékaři přijímají elektronické výsledky do svého 
ambulantního SW (nutný samostatný modul, který si hradí lékař) nebo aplikací ELVIS (zdarma) na 
prohlížení výsledků svých pacientů (nutné se telefonicky zaregistrovat pro přístup do aplikace).  

Výstup z LIS v podobě výsledkové zprávy (listu) obsahuje: 

- název laboratoře, která výsledek vydala, 
- jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce), 
- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, 
- datum a čas odběru primárního vzorku, je-li známo, 
- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří, 
- datum a čas tisku zprávy, 
- typ primárního vzorku, 
- nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, 
- výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné, 
- biologické referenční intervaly (rozmezí normálních hodnot), 
- v případě potřeby textové interpretace výsledků, 
- jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, 

které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.), 
- identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu. 

Uchovávání kopií výsledků, archivování:  

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. V laboratoři jsou rozlišovány dvě verze 
tištěného výsledku: 

Denní nález – automaticky se vytiskne po kontrole výsledků 

Archivní nález – takto je označena kopie výsledku z archivu (z databáze) 
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8.4. Vydávání výsledků pacientům nebo jejich zástupcům 

Pacientům se jejich výsledkové zprávy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:  

- na žádance je lékařem písemně uvedeno, že si zprávu osobně vyzvedne pacient, 
- pokud na žádance chybí výše uvedené označení, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, 

že výsledkovou zprávu lze pacientovi vydat, 
- pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodič – dítě) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz 

s fotografií vydaný státní správou), 
- zmocněný zástupce pacienta se doloží pacientem podepsanou Plnou moc k převzetí výsledku 

a prokáže se průkazem totožnosti. 

Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkové zprávy, vydávají se výsledky v uzavřené obálce.   

8.5. Opakovaná a dodatečná vyšetření 

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění 
podmínek uvedených v kapitole Ústní požadavky na vyšetření.  

V případě, že je o dodatečné vyšetření žádáno objednatelem odlišným, než je uveden na původní 
žádance, je vždy nutné doručit novou žádanku! 

8.6. Změny výsledků a nálezů 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených LIS se provádí pro: 

 identifikaci pacienta, 
 výsledkovou část. 

8.6.1. Oprava identifikace pacienta 

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava čísla pojištěnce a změna nebo významná oprava 
příjmení a jména pacientů po odesláním protokolu (výsledkové zprávy).  

Jedná se o opravu všech změn příjmení: vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a 
podobně. Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného čísla pojištěnce na korektní, 
oprava titulu, spojení záznamů korektního čísla pojištěnce a nekorektního čísla pojištěnce po verifikaci, 
oprava interpunkce. 

Vedením laboratoře jsou pověřeni pracovníci, kteří jsou oprávněni provádět opravy a změny identifikace 
pacienta v databázi, jejich přístup je ošetřen kompetencemi, vázanými na přístupové heslo.  

Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, 
nebo v rámci oprav databáze. 

8.6.2. Oprava výsledkové části 

Po expedici výsledků nelze provádět jejich přímé změny. Případné změny výsledků se řeší pouze 
dodatečným komentářem. Provádí pouze lékař laboratoře. 
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9. INTERVALY OD DODÁNÍ VZORKU K VYDÁNÍ VÝSLEDKU  

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas 
vyhotovení výsledků a čas tisku závěrečné zprávy. 

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v kap. Podrobný seznam 
vyšetření. Doba odezvy - údaj udává maximální čas od získání vzorku do jeho zpracování a zajištění 
dostupnosti výsledku pro zadavatele.  

 

Obecná pravidla: 

Statim 
výsledky do 1-2 hodiny od příjmu materiálu (pokud není nutno 
vzorek ředit). 

Rutinní analýzy výsledky jsou vydávány v den přijetí vzorku 

Speciální analýzy 
většina výsledků je vydána v den přijetí vzorku, u malých sérií a 
vzácnějších analýz jsou výsledky dodány nejméně 1x týdně,  
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10. SEZNAMY VYŠETŘENÍ 

1 Klinická biochemie (řazeno abecedně) 

1.1   AFP – 1 - fetoprotein 

1.2   A1AT- alfa1-antitrypsin 

1.3   AAGP – Orosomukoid 

1.4   Albumin 

1.5   ALP – Alkalická fosfatáza 

1.6   ALT – Alanin aminotransferáza 

1.7   Amyláza 

1.8   Amyláza pankreatická 

1.9   Anti TGB – Anti-tyreoglobulin 

1.10   Anti TPO 

1.11   Anti TSHR (TRAK) 

1.12   APO-A, Apolipoprotein A 

1.13   APO-B, Apolipoprotein B 

1.14   ASLO -  Antistreptolysin O 

1.15   AST – Aspartát aminotransferáza 

1.16   Bilirubin celkový 

1.17   Bilirubin přímý 

1.18   C3 – Komplement C3 

1.19   C4 – Komplement C4 

1.20   Ca – vápník 

1.21   CA 125 

1.22   CA 15-3 

1.23   CA 19-9 

1.24   CEA 

1.25   Celková bílkovina 

1.26   Ceruloplasmin 

1.27   CK –  Kreatinkináza 

1.28   CK MB – Kreatinkináza MB 

1.29   Cl – Chloridy 

1.30   C-Peptid 

1.31   CrossLaps 

1.32   CRP – C reaktivní protein 

1.33   Elektroforéza bílkovin 

1.34   Fe - Železo 

1.35   Ferritin 

1.36   FeVK – Železo vazebná kapacita 

1.37   GGT – Gama-glutamyltransferáza 

1.38   Glukóza 

1.39   Glykovaný hemoglobin 
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1.40   HBsAg 

1.41   HCG – choriogonagotropin 

1.42   HDL cholesterol 

1.43   Cholesterol 

1.44   Cholinesteráza 

1.45   IgA – Imunoglobulin A 

1.46   IgE – Imunoglobulin E 

1.47   IgG – Imunoglobulin G 

1.48   IgM – Imunoglobulin M 

1.49   K – kalium, draslík 

1.50   Kreatinin 

1.51   Kyselina močová 

1.52   LDH – Laktátdehydrogenáza 

1.53   LDL cholesterol 

1.54   Lipáza 

1.55   Mg – hořčík 

1.56   Močovina (Urea) 

1.57   Myoglobin 

1.58   Na – natrium, sodík 

1.59   oGTT – Orální glukózový toleranční test 

1.60   Osteokalcin 

1.61   P – fosfor 

1.62   PTH – Parathormon 

1.63   PSA – prostatický antigen 

1.64   PSA  free – prostatický antigen volný 

1.65   Revmatický faktor (Latex) 

1.66   T3 – Trijodtyronin celkový 

1.67   T3 free – fT3 

1.68   T4 – Tyroxin celkový 

1.69   T4 free – fT4 

1.70   Transferin 

1.71   Triglyceridy 

1.72   Troponin T 

1.73   TSH 

1.74   Vitamin D 

1.75   Protilátky SARS-CoV-2 IgG 

2 Biochemie stolice 

2.1   Stolice na okultní krvácení 

3 Biochemie moč (řazeno podle žádanky) 

3.1   Moč chemicky a mikroskopicky 

3.2   Glykosurie kvantitativně 

3.3   Proteinurie kvantitativně 



 

PK 02 
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 

verze 11 

Strana č.:  /Celkem stran: 21/74 

Změna č.: 
Datum změny: 
Nahrazuje stranu č.: 

 

Výtisk č. 1 – elektronická verze se po vytištění stává neřízenou dokumentací a slouží pro potřeby 

pracovníků laboratoře. 

3.4   Amyláza v moči 

3.5   Amyláza pankreatická v moči 

3.6   Mikroalbuminurie 

3.7   Močovina kvantitativně 

3.8   Kyselina močová kvantitativně 

3.9   Kreatinin kvantitativně 

3.10   Clearence kreatininu 

3.11   Na – natrium moč 

3.12   K – Kalium moč 

3.13   Cl – chloridy moč 

3.14   Ca – kalcium moč 

3.15   P – fosfor moč 

3.16   Mg – hořčík moč 

3.17   Hamburgerův sediment 

3.18   Addisův sediment 

3.19   Gravitest z moče ( HCG v moči, průkaz gravidity) 

4 Hematologická vyšetření (řazeno podle žádanky) 

4.1   FW – sedimentace erytrocytů 

4.2   KO – Krevní obraz 

4.3   KO – Diferenciální rozpočet 

4.4   Retikulocyty absolutní počet 

4.5   Krvácivost Duke 

4.6   Srážlivost ( APTT ) 

4.7   Qickův test 

4.8   Trombinový čas 

4.9   D-dimery 

5 
Vyšetření pro lékařskou genetiku (screening těhotných 
k vyloučení VVV - vrozených vývojových vad) 

5.1   (PAPP A) – pregnancy-associated plasma protein A  

5.2   HCG – choriogonagotropin, screening těhotných 

5.3   AFP – 1 - fetoprotein, screening těhotných 

5.4   Volný Estriol, screening těhotných 

5.5   free Beta HCG, screening těhotných 

5.6   PlGF – Placentární růstový faktor, screening těhotných 

 

POZNÁMKA: Základní informace k prováděným vyšetřením a přesné názvy metod viz kapitola 
Podrobný seznam vyšetření. 
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11. PODROBNÝ SEZNAM VYŠETŘENÍ 

1.1   AFP -  - 1 - fetoprotein 

Kód číselníku VZP: 93215 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (sdílená 801) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
nádorový marker: 
0 – 5,8 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, Na-heparin, 
K3EDTA 

 

1.2   A1AT- alfa1-antitrypsin 

Kód číselníku VZP: 91149 Systém: Sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0,9 – 2 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.3   AAGP – Orosomukoid  (α-1-kyselý glykoprotein) 

Kód číselníku VZP: 91151 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 
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1.3   AAGP – Orosomukoid  (α-1-kyselý glykoprotein) 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0,5 – 1,2 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.4   Albumin 

Kód číselníku VZP: 81329 Systém: sérum 

Odbornost: 801 Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 30 dnů 
+15 až +25 ºC 7 dnů 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-6T 
6T-1R 
1R-150R 

27-33 
30-43 
35-53 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.5   ALP – Alkalická fosfatáza 

Kód číselníku VZP: 81421 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 4 hodiny 

Jednotka: 

µkat/l Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

1,20-6,30 
1,40-8,00 
1,12-6,20 
1,35-7,50 
0,60-2,20 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 
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1.6   ALT – Alaninaminotransferáza 

Kód číselníku VZP: 81337 Systém: Sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

0,05-0,73 
0,05-0,85 
0,05-0,60 
0,05-0,78 
0,05-0,83 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.7   Amyláza 

Kód číselníku VZP: 81345 Systém: Sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 8 týdnů 
+15 až +25 ºC 7 dnů 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0,47 – 1,67 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.8   Amyláza pankreatická 

Kód číselníku VZP: 81481 Systém: Sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 
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1.8   Amyláza pankreatická 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 8 týdnů 
+15 až +25 ºC 7 dnů 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení o 
laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0,22 – 0,88 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.9   Anti TGB – Anti-tyreoglobulin 

Kód číselníku VZP: 93231 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 2 dny 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 115 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Na-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.10   Anti TPO 

Kód číselníku VZP: 93217 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 34 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

K3EDTA, citrát sodný, 
NaF/oxalát draselný 
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1.11   Anti TSHR (TRAK) 

Kód číselníku VZP: 93235 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 1,75 
Zdroj referenčních 
mezí: PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

  – 

 

1.12   APO-A, Apolipoprotein A 

Kód číselníku VZP: 81355 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 21dnů 
+15 až +25 ºC 10 dnů 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
ženy 
muži 

1,1-1,9 
1,0-1,7 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
Doporučení: 4 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.13   APO-B, Apolipoprotein B 

Kód číselníku VZP: 81355 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 1 den 
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1.13   APO-B, Apolipoprotein B 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0,5 – 5,1 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
Doporučení: 4 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.14   ASLO – Antistreptolysin O 

Kód číselníku VZP: 82091 Systém: Sérum 

Odbornost: 802 (801 sdílená)  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 2 dny 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-15R 
15R-150R 

0-150 
0-200 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.15   AST – Aspartátaminotransferáza 

Kód číselníku VZP: 81357 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
+15 až +25 ºC 3 dny 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

0,38-1,21 
0,27-0,97 
0,10-0,63 
0,10-0,72 
0,10-0,85 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 
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1.16   Bilirubin celkový 

Kód číselníku VZP: 81361 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 1 den 
V temnu 

Jednotka: µmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
3T-1R 
1R-150R 

0-29 
0-21 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.17   Bilirubin přímý 

Kód číselníku VZP: 81363 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 1 den 
V temnu 

Jednotka: µmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0,0 – 5,1 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.18   C3 – Komplement C3 

Kód číselníku VZP: 91159 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 
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Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-3M 
3M-6M 
6M-150R 

0,6-1,5 
0,7-1,6 
0,9-1,8 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

 

1.20   Ca-vápník 

Kód číselníku VZP: 81625 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 den 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-1T 
1T-2R 
2R-150R 

1,80-2,80 
2,00-2,90 
2,00-2,75 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.19   C4 – Komplement C4 

Kód číselníku VZP: 91161 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-3M 
3M-6M 
6M-150R 

0,07-0,30 
0,08-0,30 
0,10-0,40 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 
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1.21   CA 125 

Kód číselníku VZP: 81235 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
-20 °C 3 měsíce 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 35 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.22   CA 15-3 

Kód číselníku VZP: 81235 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
-20 °C 3 měsíce 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 26,4 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

K3EDTA 
 

1.23   CA 19-9 

Kód číselníku VZP: 81235 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
-20 °C 3 měsíce 

Jednotka: U/ml 
Časový interval od 
odběru primárního 

4 hodiny 
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1.23   CA 19-9 

vzorku do doručení 
do laboratoře:  

Referenční meze: 0 – 27 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

K3EDTA 
 

1.24   CEA 

Kód číselníku VZP: 81249 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
-20 °C 6 měsíců 

Jednotka: µg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 4,7 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na-heparin, 
K3EDTA 

 

1.25   Celková bílkovina 

Kód číselníku VZP: 81365 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 4 týdny 
+15 až +25 ºC 1 týden 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-1T 
1T-7M 
7M-1R 
1R-3R 
3R-15R 
15R-150R 

46-70 
44-76 
51-73 
56-75 
60-80 
64-83 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 
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1.26   Ceruloplasmin 

Kód číselníku VZP: 91141 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
ženy 
muži 

0,15-0,30 
0,16-0,45 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.27   CK –  Kreatinkináza 

Kód číselníku VZP: 81495 Systém: Sérum 

Odbornost: 801 Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

1,26-6,66 
0,17-2,44 
0,20-2,27 
0,43-3,21 
0,65-5,14 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.28   CK MB – Kreatinkináza MB 

Kód číselníku VZP: 81497 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
+15 až +25 ºC 2 hodiny 
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1.28   CK MB – Kreatinkináza MB 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze:  0 – 0,42 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.29   Cl – Chloridy 

Kód číselníku VZP: 81469 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
15R-150R 

96-116 
95-116 
95-110 
97-180 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.30   C-Peptid 

Kód číselníku VZP: 93145 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 den 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: nmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0,37 – 1,47 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: Li-heparin, K3EDTA 
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1.31   CrossLaps 

Kód číselníku VZP: 93259 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 8 dnú 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: µg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

ženy 
 0-50R 
 50R-
150R 
muži 
 0-50R 
 50R-70R 
 70R-
150R 

 
0-0,299 
0-0,556 
 
0-0,300 
0-0,304 
0-0,394 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.32   CRP – C reaktivní protein 

Kód číselníku VZP: 91153 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: mg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 5 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.33   Elektroforéza bílkovin 

Kód číselníku VZP: 81397 Systém: Sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Krev 
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1.33   Elektroforéza bílkovin 

Použitá metoda: elektroforéza Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 96h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 týden 
+15 až +25 ºC 3 dny 

Jednotka: % 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

12 hodin 

Referenční meze: 

albumin 
α1-globulin 
α2-globulin 
β-globulin 
γ-globulin 

59,8-72,4 
  1,0-3,2 
  7,4-12,6 
  7,5-12,9 
  8,0-15,8 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

   – 

 

1.34   Fe – Železo 

Kód číselníku VZP: 81641 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 6 hodin 

Jednotka: µmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

1 hodina (v plné krvi 
nestabilní) 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

 11-36 
   6-28 
   4-24 
6,6-28 
7,2-29 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.35   Ferritin 

Kód číselníku VZP: 93151 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 8 hodin 
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1.35   Ferritin 

Jednotka: µg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-1R 
1R-7R 
ženy 
 7R-13R 
 13R-17R 
 17R-
150R 
muži 
 7R-13R 
 13R-17R 
 17R-
150R 

12-327 
  6-67 
 
  7-84 
13-68 
15-150 
 
14-124 
14-152 
30-400 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL, Reference 
intervals for children 
and adults (Roche, 
2008) 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na-heparin, K3EDTA 

 

1.36   FeVK – Železo vazebná kapacita 

Kód číselníku VZP: 81629 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 6 hodin 

Jednotka: µmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

1 hodina (v plné krvi 
nestabilní) 

Referenční meze: 
ženy 
muži 

24,2-70,1 
22,3-61,7 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

   – 

 

1.37   GGT – Gama-glutamyltransferáza 

Kód číselníku VZP: 81435 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným 
uzávěrem, viz Odběr 
vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 3 dny 

Jednotka: µkat/l 
Časový interval od 
odběru primárního 

4 hodiny 
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1.37   GGT – Gama-glutamyltransferáza 

vzorku do doručení 
do laboratoře:  

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

0,37-3,00 
0,10-1,04 
0,10-0,60 
0,10-0,70 
0,10-1,19 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.38   Glukóza 

Kód číselníku VZP: 81439 Systém: sérum, plazma 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 

vakueta s červeným/ 
žlutým/ šedým 
uzávěrem 
kapilární:  
Eppendorf zkumavky 
s NaF+EDTA nebo do 
systémového roztoku 
glukózového 
analyzátoru 
 
viz Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  

+4 až +8 ºC 7 dnů 
(sérum) 
+15 až +25 ºC 1 den 
(s antiglykolytickou 
přísadou, sérum) 

Jednotka: mmo/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

centrifugace a analýza 
krve sérum zkumavka 

s červeným, nebo 
žlutým víčkem do 
1hodiny po odběru 
pokud odebráno do 

zkumavek ošetřených 
NaF+EDTA do 4 hodin 

Referenční meze: 

sérum/plazma: 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
Doporučení: 3 

 0-6T 
 6T-1R 
 1R-150R 

1,7-4,2 
3,3-5,4 
3,9-5,6 

plazma – těhotné: 
 3,5-5,0 
kapilární: 
 0-6T 
 6T-1R 
 1R-150R 

1,7-4,2 
3,3-5,4 
3,9-5,6 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
NaF+Na2EDTA, 
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1.38   Glukóza 

KF+Na2EDTA, 
NaF+oxalát draselný, 
NaF+citrát+Na2EDTA 

 

1.39   Glykovaný hemoglobin 

Kód číselníku VZP: 81449 Systém: plazma 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: 
Kapalinová 
chromatografie 
vysokotlaká 

Odběr do: 
vakueta s fialovým 
závěrem, viz Odběr 
vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: 
mmol/mol 
(%) 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 20 – 42 
(2,0 – 4,2) 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 3 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

   – 

 

1.40   HBsAg 

Kód číselníku VZP: 82119 Systém: sérum 

Odbornost: 802 (801 sdílená)  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 týden 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: COI 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

negativní 
 
pozitivní odesíláme ke 
konfirmaci 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na-heparin, 
K2EDTA, K3EDTA, 
Na-citrát 

 

1.41   HCG – choriogonagotropin 

Kód číselníku VZP: 83159 Systém: sérum 
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1.41   HCG – choriogonagotropin 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: U/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
nádorový marker – 
muži: 

0,0 – 2,0 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

Na2EDTA, K3EDTA, 
citrát sodný, 
NaF/oxalát draselný 

 

1.42   HDL cholesterol 

Kód číselníku VZP: 81473 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 týden 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-15R 
ženy 
muži 

1,0-1,8 
1,2-2,7 
1,0-2,1 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
Doporučení: 4 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.43   Cholesterol 

Kód číselníku VZP: 81471 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 
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1.43   Cholesterol 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
15R-40R 
40R-150R 

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

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: Li-heparin, K2EDTA 

 

1.44   Cholinesteráza 

Kód číselníku VZP: 81475 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 týden 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-6T 
6T-1R 
1R-150R 

45-104 
87-140 
87-190 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.45   IgA – Imunoglobulin A 

Kód číselníku VZP: 91131 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 

vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 
 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-1R 
1R-3R 
3R-6R 

0,00-0,83 
0,20-1,00 
0,27-1,95 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 
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1.45   IgA – Imunoglobulin A 

6R-9R 
9R-11R 
11R-13R 
13R-15R 
15R-19R 
19R-150R 

0,34-3,05 
0,53-2,04 
0,58-3,58 
0,47-2,49 
0,61-3,48 
0,70-4,00 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.46   IgE – Imunoglobulin E 

Kód číselníku VZP: 93113 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-1R 
1R-6R 
6R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

0-15 
0-60 
0-90 
0-200 
0-100 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na-heparin, K3EDTA 

 

1.47   IgG – Imunoglobulin G 

Kód číselníku VZP: 91129 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-1R 
1R-3R 
3R-6R 
6R-9R 
9R-11R 

2,32-14,11 
4,53-9,16 
5,04-14,65 
5,72-14,74 
6,98-15,60 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 
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1.47   IgG – Imunoglobulin G 

11R-13R 
13R-15R 
15R-19R 
19R-150R 

7,59-15,50 
7,16-17,11 
5,49-15,84 
7,00-16,00 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.48   IgM Imunoglobulin M 

Kód číselníku VZP: 91133 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: g/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-1R 
1R-3R 
3R-6R 
6R-9R 
9R-11R 
11R-13R 
13R-15R 
15R-19R 
19R-150R 

0,00-1,45 
0,19-1,46 
0,24-2,10 
0,31-2,08 
0,31-1,79 
0,35-2,39 
0,15-1,88 
0,23-2,59 
0,40-2,30 

Zdroj referenčních 
mezí: PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.49   K – kalium, draslík 

Kód číselníku VZP: 81393 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ISE nepřímá Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  

+4 až +8 ºC 14dnů 
+15 až +25 ºC 8 hodin 
 separované sérum, 
hemolýza séra draslík 
zvyšuje 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

3 hodiny, co nejdříve 
separovat sérum, 
hemolýza séra draslík 
zvyšuje 
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1.49   K – kalium, draslík 

Referenční meze: 3,5 – 5,1 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.50   Kreatinin 

Kód číselníku VZP: 81499 Systém: Sérum 

Odbornost:  801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 3 dny 

Jednotka: µmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

12-48 
21-55 
27-88 
44-104 
44-110 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.51   Kyselina močová 

Kód číselníku VZP: 81523 Systém: Sérum 

Odbornost:  801  Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 3 dny 

Jednotka: µmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

143-340 
120-340 
140-340 
140-340 
220-420 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 
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1.52   LDH – Laktátdehydrogenáza 

Kód číselníku VZP: 81383 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-20D 
20D-15R 
ženy 
muži 

3,75-10,0 
2,00-5,00 
2,25-3,55 
2,22-3,75 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.53   LDL cholesterol 

Kód číselníku VZP: 81527 Systém: sérum 

Odbornost:  801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 10 dnů 
+15 až +25 ºC 12 hod. 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-15R 
15R-150R 

1,2-3,8 
1,2-3,0 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
Doporučení: 4 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.54   Lipáza 

Kód číselníku VZP: 81533 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 3 týdny 
+15 až +25 ºC 1 týden 
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Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
 
0,22 – 1,00 
 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.55   Mg – hořčík 

Kód číselníku VZP: 81465 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 týden 
+15 až +25 ºC 3 dny 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-1R 
1R-15R 
15R-150R 

0,7-1,0 
0,8-1,0 
0,7-1,0 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.56   Močovina (Urea) 

Kód číselníku VZP: 81621 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 2 týdny 
+15 až +25 ºC 1 týden 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
ženy 
muži 

1,7-5,0 
1,4-5,4 
1,8-6,7 
2,0-7,2 
2,8-8,0 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 
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1.57   Myoglobin 

Kód číselníku VZP: 93135 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 týden 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: µg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
ženy 
muži 

25-58 
28-72 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

K3EDTA, citrát sodný 
 

1.58   Na – natrium, sodík 

Kód číselníku VZP: 81593 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ISE nepřímá Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 14dnů 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 136 – 145 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.59   oGTT – Orální glukózový toleranční test 

Kód číselníku VZP: 81443 Systém: plazma 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s šedým 
uzávěrem, viz Odběr 
vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  

+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 
(s antiglykolytickou 
přísadou) 
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1.59   oGTT – Orální glukózový toleranční test 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

těhotné ženy: 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 3 

 0. h 
 1. h 
 2. h 

3,3-5,0 
3,3-10,0 
3,3-8,5 

netěhotní pacienti: 
 0. h 
 2. h 

3,9-5,6 
5,6-7,8 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

  –  

 

1.60   Osteokalcin 

Kód číselníku VZP: 93169 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  

+4 až +8 ºC 8 hod 
+15 až +25 ºC 4 hodiny 
nestabilní, 
centrifugovat 
v chlazené centrifuze, 
ihned analyzovat nebo 
zamrazit 

Jednotka: µg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

ženy 
  20R-55R 
  55R-
150R 
muži 
  18R-30R 
  30R-50R 
  50R-
150R 

 
11-43 
15-46 
 
24-70 
14-42 
14-46 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K3EDTA 

 

1.61   P – fosfor 

Kód číselníku VZP: 81427 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 
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1.61   P – fosfor 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 4 dny 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
15R-150R 

1,36-2,58 
1,29-2,26 
1,16-1,90 
0,65-1,61 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.62   PTH – Parathormon 

Kód číselníku VZP: 93171 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  

+4 až +8 ºC 8 hod 
Při +15 až +25 ºC je 
nestabilní, centrifugovat 
v chlazené centrifuze 
ihned analyzovat nebo 
zamrazit 

Jednotka: ng/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 15 – 65 Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

K2EDTA, K3EDTA 

 

1.63   PSA – prostatický antigen 

Kód číselníku VZP: 93225 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: 

Krev 
masáž prostaty před 
odběrem zvyšuje 
výsledky (vyšetření 
prostaty, jízda na kole 
apod.) 



 

PK 02 
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 

verze 11 

Strana č.:  /Celkem stran: 49/74 

Změna č.: 
Datum změny: 
Nahrazuje stranu č.: 

 

Výtisk č. 1 – elektronická verze se po vytištění stává neřízenou dokumentací a slouží pro potřeby 

pracovníků laboratoře. 

1.63   PSA – prostatický antigen 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
+15 až +25 ºC 8 hodin 

Jednotka: µg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-40R 
40R-50R 
50R-60R 
60R-70R 
70R-150R 

0,0-1,4 
0,0-2,0 
0,0-3,1 
0,0-4,1 
0,0-4,4 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K3EDTA 

 

1.64   PSA  free – prostatický antigen volný 

Kód číselníku VZP: 81227 Systém: sérum 

Odbornost: 801 Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 den 
+15 až +25 ºC 4 hodiny 

Jednotka: µg/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0 – 2,5 
 
poměr fPSA/ totalPSA 
a riziko karcinomu 
prostaty: 
 < 10     vysoké riziko 
 10-20   střední riziko 
 > 20     nízké riziko 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání, 
PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K3EDTA 

 

1.65   Revmatický faktor (Latex) 

Kód číselníku VZP: 91335 Systém: Sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: Krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 
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1.65   Revmatický faktor (Latex) 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 14 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 

 

1.66   T3 – Trijodtyronin celkový 

Kód číselníku VZP: 93185 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 8 dnů 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: nmo/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6D 
6D-3M 
3M-1R 
1R-6R 
6R-11R 
11R-20R 
20R-150R 

1,12-4,43 
1,23-4,22 
1,32-4,07 
1,42-3,80 
1,43-3,55 
1,40-3,34 
1,30-3,10 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL, 
Reference intervals for 
children and adults 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

K3EDTA, citrát sodný, 
NaF/oxalát draselný 

 

1.67   T3 free – Trijodtyronin volný, fT3 

Kód číselníku VZP: 93245 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 8 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: pmo/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 
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1.67   T3 free – Trijodtyronin volný, fT3 

Referenční meze: 

0-6D 
6D-3M 
3M-1R 
1R-6R 
6R-11R 
11R-20R 
20R-150R 

2,65-9,68 
3,00-9,28 
3,30-8,95 
3,69-8,46 
3,88-8,02 
3,93-7,70 
3,10-6,80 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL, 
Reference intervals for 
children and adults 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.68   T4 – Tyroxin celkový 

Kód číselníku VZP: 93187 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnú 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: nmo/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6D 
6D-3M 
3M-1R 
1R-6R 
6R-11R 
11R-20R 
20R-150R 

64,9-239 
69,6-219 
73,0-206 
76,6-189 
77,1-178 
76,1-170 
66,0-181 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL, 
Reference intervals for 
children and adults 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na-heparin, K3EDTA 

 

1.69   T4 free – Tyroxin volný, fT4 

Kód číselníku VZP: 93189 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: nmo/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 
0-6D 
6D-3M 

11,0-32,0 
11,5-28,3 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL, 
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1.69   T4 free – Tyroxin volný, fT4 

3M-1R 
1R-6R 
6R-11R 
11R-20R 
20R-150R 

11,9-25,6 
12,3-22,8 
12,5-21,5 
12,6-21,0 
12,0-22,0 

Reference intervals for 
children and adults 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

 

1.70   Transferin 

Kód číselníku VZP: 91137 Systém: sérum 

Odbornost: 813 (801 sdílená) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: turbidimetrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dnů 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 2 – 3,6 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin 

 

1.71   Triglyceridy 

Kód číselníku VZP: 81611 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 10 dnů 
+15 až +25 ºC 3 dny 

Jednotka: mmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
15R-150R 

0,50-1,18 
0,50-2,22 
1,00-1,64 
0,45-1,70 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA 
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1.72   Troponin T 

Kód číselníku VZP: 81237 Systém: sérum 

Odbornost: 801 Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 4 dny 
+15 až +25 ºC 6 hodin 

Jednotka: ng/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 0 – 14 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na-heparin, 
K2EDTA, K3EDTA 

 

1.73   TSH 

Kód číselníku VZP: 93195 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílený) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: mU/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

0-6D 
6D-3M 
3M-1R 
1R-6R 
6R-11R 
11R-20R 
20R-150R 

0,70-15,2 
0,72-11,0 
0,73-8,35 
0,70-5,97 
0,60-4,84 
0,51-4,30 
0,27-4,20 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL, 
Reference intervals for 
children and adults 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

K3EDTA, citrát sodný, 
NaF/oxalát draselný 
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1.74   1.74 Vitamin D  

Kód číselníku VZP: 81681 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

   
 

    

    

Referenční meze: 50 – 150 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dny 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: nmol/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

 

1.75                 1.75  Protilátky SARS – Cov-2 IgG 
 

Kód číselníku VZP: 82097 Systém: sérum 

Odbornost: 801 (sdílená s 802) Odběr materiálu: krev 

Referenční meze: 
< 2 nereaktivní – bez 
kontaktu s onemocnění 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

 2 – 10 nereaktivní – možný 
kontakt s onemocněním 

  

 >10 reaktivní – prodělání 
infekce nebo očkování 

  

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, K2EDTA, 
K3EDTA, Citrát 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7 dní 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: AU/ml 

Časový interval 
od odběru 
primárního vzorku 
do doručení do 
laboratoře:  

4 hodiny 
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3.1   Stolice na okultní krvácení 

Kód číselníku VZP: 81561 Systém: stolice 

Odbornost: 801 Odběr materiálu: 
stolice 
návod pacient dostane 

Použitá metoda: peroxidázová reakce Odběr do: 
speciální obálky pro 
vyšetření 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 2 dny 
+15 až+25 ºC 12 hodin 

Jednotka: - 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

10 hodin i více podle 
počtu odebíraných 
vzorků 

Referenční meze: pozitivní, negativní 
Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 
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3.1   Moč chemicky a mikroskopicky 

Kód číselníku VZP: 81347 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč 

Použitá metoda: 
reagenční proužky 
DIRUI FUS-10 + 
digitální analýza obrazu 

Odběr do: 
zkumavky na moč se 
žlutým víčkem 

Odezva: do 24h Stabilita:  +15 až +25 ºC 6 hodin 

Jednotka: 
arb. j. 
element/µl 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 

Referenční meze: 

chemie 
  jednotlivé položky: 0 
  pH: 5,0-7,0 
mikroskopie 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 5 

  leukocyty: 
  erytrocyty:           
  epitele ploché: 
  epitele kulovité: 
  bakterie: 
  kvasinky: 
  válce: 
  krystaly: 

0-10 
0-5 
0-15 
0-15 
0-40 
0 
0 
0 

 

3.2   Glykosurie kvantitativně 

Kód číselníku VZP: 81439 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 24 hodin 

Jednotka: mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 0,0 – 1,7 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.3   Proteinurie kvantitativně 

Kód číselníku VZP: 81369 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 
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3.3   Proteinurie kvantitativně 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 týden 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: g/l 
g/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 
0,0 – 0,1 
0,0 – 0,15 

g/l 
g/den 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.4   Amyláza v moči 

Kód číselníku VZP: 81345 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
zkumavka na moč se 
žlutým víčkem 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 26 týdnů 
+15 až +25 ºC 7 dnů 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

12 hodin 

Referenční meze: ženy 
muži 

0,35-7,46 
0,27-8,20 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

 

3.5   Amyláza pankreatická v moči 

Kód číselníku VZP: 81481 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
zkumavka na moč se 
žlutým víčkem 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 26 týdnů 
+15 až +25 ºC 7 dnů 

Jednotka: µkat/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

12 hodin 

Referenční meze: 
ženy 
muži 

0,22-5,33 
0,12-5,95 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

 

3.6   Mikroalbuminurie (ACR) 

Kód číselníku VZP: 81675 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč 

Použitá metoda: Výpočet, fotometrie Odběr do: 
zkumavka na moč se 
žlutým víčkem 
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3.6   Mikroalbuminurie (ACR) 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 5 dnů 
+15 až +25 ºC 2 dny 

Jednotka: g/mol 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

12 hodin 

Referenční meze: 
ženy 
muži 

0,0 – 3,5 
0,0 – 2,5 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 6 

 

3.7   Močovina kvantitativně 

Kód číselníku VZP: 81621 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 24 hodin 

Jednotka: 
mmol/l 
mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení do 
laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

mmol/l 
15R-150R 
 
mmol/den 
0-1T 
2T-6T 
6T-1R 
1R-15R 
15R-150R 

 
167-390 
 
 
2,5-3,3 
10-17 
33-67 
67-333 
167-583 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.8   Kyselina močová kvantitativně 

Kód číselníku VZP: 81523 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 24 hodin 

Jednotka: mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení do 
laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 15R-150R 1,5-4,5 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 
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3.9   Kreatinin kvantitativně 

Kód číselníku VZP: 81499 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 6 dnů 

Jednotka: 
mmol/l 
mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení do 
laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

mmol/l 
0-6T 
6T-1R 
1-150R 
 
mmol/den 
0-6T 
6T-1R 
1R-6R 
6R-15R 
15R-150R 

 
1,2-4,4 
1,0-4,4 
3,0-12,0 
 
 
0,4-0,6 
0,2-1,5 
1,0-4,2 
1,5-13,0 
8,8-13,3 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.10   Clearence kreatininu 

Kód číselníku VZP: 81511 Systém: Moč + sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč + krev 

Použitá metoda: 
fotometrie moč 
fotometrie sérum 

Odběr do: 

nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 
podle počtu porcí 
vakueta s červeným 
uzávěrem, viz Odběr 
vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 4 dny 
+15 až +25 ºC 1 den 

Jednotka: 
Filtrace: ml/s 
Resorpce 1/1 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení do 
laboratoře:  

max 30 hodin od 
začátku sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

Filtrace 
0-2T 
2T-6M 
6M-1R 
1R-3R 
3R-13R 
  ženy 
13R-50R 
50R-60R 
60R-70R 
70R-150R 

 
0,25-0,75 
0,58-1,43 
1,05-1,52 
1,23-1,97 
1,57-2,37 
 
1,58-2,67 
1,00-2,10 
0,90-1,80 
0,80-1,30 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 
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3.10   Clearence kreatininu 

  muži 
13R-50R 
50R-60R 
60R-70R 
70R-150R 
 
Resorpce 

0,988 – 

 
1,63-2,60 
1,20-2,40 
1,05-1,95 
0,70-1,00 
 
 
0,997 

 

3.11   Na – natrium moč 

Kód číselníku VZP: 81593 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: ISE nepřímá Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 14dnů 

Jednotka: mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-7R 
7R-15R 
15R-150R 

0-10 
10-30 
20-60 
50-120 
120-220 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.12   K – Kalium moč 

Kód číselníku VZP: 81393 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: ISE nepřímá Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 14dnů 

Jednotka: mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení do 
laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
15R-150R 

0-13 
15-40 
20-60 
35-80 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 
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3.13   Cl – Chloridy moč 

Kód číselníku VZP: 81469 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: ISE nepřímá Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 14dnů 

Jednotka: mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení do 
laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-7R 
7R-15R 
15R-150R 

0,3-1,4 
2,6-16,8 
22-73 
51-131 
110-270 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.14   Ca – Kalcium moč 

Kód číselníku VZP: 81625 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 14dnů 

Jednotka: mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

0-6T 
6T-1R 
1R-15R 
15R-150R 

0,0-1,5 
0,1-2,5 
2,0-4,0 
2,4-7,2 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.15   P – Fosfor moč 

Kód číselníku VZP: 81427 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 14dnů 

Jednotka: mmol/den 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 
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3.15   P – Fosfor moč 

Referenční meze: 
0-15R 
15R-150R 

2,1-10,4 
16,0-64,0 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.16   Mg – Hořčík moč 

Kód číselníku VZP: 81465 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč 

Použitá metoda: fotometrie Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 14dnů 

Jednotka: mmol/d 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

30 hodin od začátku 
sběru moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 1,7 – 8,2 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

3.17   Hamburgerův  sediment 

Kód číselníku VZP: 81325 Systém: Moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: Moč 

Použitá metoda: mikroskopická analýza Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+15 až +25 ºC 2 hodiny 
+4 až +8 ºC 4 hodiny 

Jednotka: arb. j. 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

2 hodiny od sběru 
moče, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

ery 
leuko 
válce 

do 30 
do 67 
do 1 Zdroj referenčních 

mezí: 
 

bílkovina negativní 

 

3.18   Addisův sediment 

Kó číselníku VZP: 81325 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč 

Použitá metoda: mikroskopická analýza Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+15 až +25 ºC 6 hodin 
+4 až +8 ºC 1 den 
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3.18   Addisův sediment 

Jednotka: arb. j. 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

15 hodin i více od 
začátku sběru moče, 
závisí na délce sběru, 
přechovávat v chladu 

Referenční meze: 

ery 
leuko 
válce 

do 3 
do 4 
do 10 Zdroj referenčních 

mezí: 
 

bílkovina negativní 

 

3.19   Gravitest z moče ( HCG v moči, průkaz gravidity) 

Kód číselníku VZP: 83159 Systém: moč 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: moč (nejlépe ranní) 

Použitá metoda: 
Protilátky na 
reagenčním proužku 

Odběr do: 
nádoba na moč nebo 
vzorek ve zkumavce  

Odezva: do 24h Stabilita:  +4 až +8 ºC 2 dny 

Jednotka: - 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

6 hod 

Referenční meze: 
negativní 
pozitivní 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 

 

  



 

PK 02 
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 

verze 11 

Strana č.:  /Celkem stran: 64/74 

Změna č.: 
Datum změny: 
Nahrazuje stranu č.: 

 

Výtisk č. 1 – elektronická verze se po vytištění stává neřízenou dokumentací a slouží pro potřeby 

pracovníků laboratoře. 

4.1   FW – sedimentace erytrocytů 

Kód číselníku VZP: 09133 Systém: krev 

Odbornost: 999 Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: 
Modifikace 
Westergreena 
(systém Lena Linear) 

Odběr do: 
vakueta s černým 
uzávěrem, 
viz Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod 
+20 až +25 ºC 8 hod 

Jednotka: mm 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny 
nutno počítat, 
že provedení trvá 
1 hodinu 

Referenční meze: 

ženy 
  1h 
  2h 
muži 
  1h 
  2h 

 
3-21 
7-48 
 
2-10 
4-27 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Zima T.: Laboratorní 
diagnostika 3. vydání 

 

4.2   KO - Krevní obraz  

Kód číselníku VZP: 96163 Systém: sérum 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: 
nesrážlivá krev 
(žilní nebo kapilární) 

Použitá metoda: 
volumetrická 
impedance  

Odběr do: 

vakueta s fialovým 
uzávěrem 
(popř. Microtainer) 
viz Odběr vzorku 

Odezva: do 24 h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod 
+20 až +25 ºC 5 hod 

Jednotka: Viz referenční mez 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

3 hodiny 

Referenční meze: 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 1, 2 

 věk ženy muži Jednotka 

leukocyty 
(WBC) 

2D-7D 
7D-2T 
2T-6M 
6M-2R 
2R-4R 
4R-6R 
6R-8R 

8R-15R 
15R-150R 

5,0 – 21,0 
5,0 – 20,0 
5,0 – 19,5 
6,0 – 17,5 
5,5 – 17,0 
5,0 – 15,5 
4,5 – 14,5 
4,5 – 13,5 
4,0 – 10,0 

109/l 
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4.2   KO - Krevní obraz  

erytrocyty 
(RBC) 

1D-3D 
3D-2T 
2T-1M 
1M-2M 
2M-3M 
3M-6M 
6M-2R 
2R-6R 

6R-12R 
12R-15R 
15R-150R 

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

1012/l 

4,1 – 5,1 
3,8 – 5,2 

4,5 – 5,3 
4,0 – 5,8 

hemoglobin 
(HBG) 

1D-3D 
3D-2T 
2T-1M 
1M-2M 
2M-3M 
3M-6M 
6M-2R 
2R-6R 

6R-12R 
12R-15R 
15R-150R 

145 – 225 
135 – 215 
125 – 205 
100 – 180 
90 – 140 
95 – 135 

105 – 135 
115 – 135 
115 – 155 

g/l 

120 – 160 
120 – 160 

130 – 160 
135 – 175 

hematokrit 
(HCV) 

1D-3D 
3D-2T 
2T-1M 
1M-2M 
2M-3M 
3M-6M 
6M-2R 
2R-6R 

6R-12R 
12R-15R 
15R-150R 

0,45 – 0,67 
0,42 – 0,66 
0,39 – 0,63 
0,31 – 0,55 
0,28 – 0,42 
0,29 – 0,41 
0,33 – 0,39 
0,34 – 0,40 
0,35 – 0,45 

1/1 

0,36 – 0,46 
0,35 – 0,47 

0,37 – 0,49 
0,40 – 0,50 

střední objem 
erytrocytů (MCV) 

1D-3D 
3D-2T 
2T-1M 
1M-2M 
2M-3M 
3M-6M 
6M-2R 
2R-6R 

6R-12R 
12R-15R 
15R-150R 

95 – 121 
88 – 126 
86 – 124 
85 – 123 
77 – 115 
74 – 108 
70 – 86 
75 – 87 
77 – 95 

fl 

78 – 102 
82 – 98 

78 – 98 
82 – 98 

hemoglobin v 1 
erytrocytu (MCH) 

1D-3D 
3D-2M 
2M-3M 
3M-6M 
6M-2R 
2R-6R 

6R-12R 
12R-15R 
15R-150R 

31 – 37 
28 – 40 
26 – 34 
25 – 35 
23 – 31 
24 – 30 
35 – 33 
25 – 35 
28 – 34 

pg 
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4.2   KO - Krevní obraz  

koncentrace 
hemoglobinu 
v erytrocytech 
(MCHC) 

1D-3D 
3D-1M 
1M-3M 
3M-2R 
2R-15R 

15R-150R 

290 – 370 
280 – 380 
290 – 370 
300 – 360 
310 – 370 
320 – 360 

g/l 

distribuční šíře 
erytrocytů (RDW) 

1D-15R 
15R-150R 

11,5 – 14,5 
10,0 – 15,2 

% 

trombocyty (PLT) 1D-15R 
15R-150R 

150 – 450 
150 – 400 

109/l 

střední objem 
trombocytů (MPV) 1D-150R 7,8 – 11,0 fl 

distribuční šíře 
trombocytů (PDW) 1D-150R 12,0 – 18,0 

% 

 

4.3   KO – Diferenciální rozpočet  

Kód číselníku VZP: 96167 Systém: sérum 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: 
nesrážlivá krev 
(žilní nebo kapilární) 

Použitá metoda: 

volumetrická 
impedance, laserové 
měření velikosti buněk 
po obarvení jader 

Odběr do: 

vakueta s fialovým 
uzávěrem 
(popř. Microtainer) 
viz Odběr vzorku 

Odezva: do 24 h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod 
+20 až +25 ºC 5 hod 

Jednotka: Viz referenční mez 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

3 hodiny 

Referenční meze: 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 1, 2 

 věk hodnoty Jednotka 

Neutrofilní 
segment 

2D-7D 
7D-2T 
2T-6M 
6M-1R 
1R-2R 
2R-4R 
4R-6R 
6R-8R 

8R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

0,35 – 0,55 
0,30 – 0,50 
0,25 – 0,45 
0,21 – 0,42 
0,21 – 0,43 
0,23 – 0,52 
0,32 – 0,61 
0,41 – 0,63 
0,43 – 0,64 
0,44 – 0,67 
0,45 – 0,70 

1/1 

Neutrofilní tyč 2D-150R 0,00 – 0,04 1/1 
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Eosinofilní 
segment 

2D-7D 
7D-8R 

8R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

0,00 – 0,08 
0,00 – 0,07 
0,00 – 0,04 
0,00 – 0,07 
0,00 – 0,05 

1/1 

Bazofilní segment 2D-150R 0,00 – 0,02 1/1 

Lymfocyt 

2D-7D 
7D-2T 
2T-1M 
1M-6M 
6M-1R 
1R-2R 
2R-4R 
4R-6R 
6R-8R 

8R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

0,31 – 0,51 
0,38 – 0,58 
0,46 – 0,66 
0,46 – 0,71 
0,51 – 0,71 
0,49 – 0,71 
0,40 – 0,69 
0,32 – 0,60 
0,29 – 0,52 
0,28 – 0,49 
0,25 – 0,48 
0,20 – 0,45 

1/1 

Monocyt 

2D-2T 
2T-6M 
6M-6R 
6R-8R 

8R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

0,03 – 0,15 
0,01 – 0,13 
0,01 – 0,09 
0,00 – 0,09 
0,00 – 0,08 
0,00 – 0,09 
0,02 – 0,12 

1/1 

Lymfocyty – 
absolutní počet 

2D-7D 
7D-2T 
2T-1M 
1M-6M 
6M-1R 
1R-2R 
2R-4R 
4R-6R 
6R-8R 

8R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

1,6 – 10,7 
1,9 – 11,6 
2,3 – 12,9 
2,3 – 13,8 
3,1 – 12,4 
2,9 – 12,4 
2,2 – 11,7 
1,6 – 9,3 
1,3 – 7,5 
1,3 – 6,6 
1,1 – 6,5 
0,8 – 4,0 

109/l 

Neutrofily – 
absolutní počet 

2D-7D 
7D-2T 
2T-1M 
1M-6M 
6M-1R 
1R-2R 
2R-4R 
4R-6R 
6R-8R 

8R-10R 
10R-15R 
15R-150R 

1,8 – 11,0 
1,5 – 10,0 
1,3 – 8,0 
1,1 – 8,8 
1,3 – 7,4 
1,3 – 7,5 
1,3 – 8,8 
1,6 – 9,5 
1,9 – 9,1 
1,9 – 8,6 
2,0 – 9,1 
2,0 – 7,0 

109/l 

Eozinofily – 
absolutní počet 

2D-7D 
7D-6M 
6M-2R 
2R-4R 
4R-6R 
6R-8R 

8R-10R 

0,0 – 1,7 
0,0 – 1,4 
0,0 – 1,2 
0,0 – 0,5 
0,0 – 1,1 
0,0 – 1,0 
0,0 – 0,5 

109/l 
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10R-15R 
15R-150R 

0,0 – 1,0 
0,0 – 0,5 

 

4.4   Retikulocyty absolutní počet 

Kód číselníku VZP: 96523 Systém: krev 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: 
nesrážlivá krev 
(žilní nebo kapilární) 

Použitá metoda: Sysmex Odběr do: 

vakueta s fialovým 
uzávěrem 
(popř. Microtainer) 
viz Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod 
+20 až +25 ºC 5 hod 

Jednotka: 1/1 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

3 hodiny  

Referenční meze: 

1D-3D 
3D-1M 
1M-2M 
2M-6M 
6M-2R 
2R-6R 
6R-12R 
12R-15R 
15R-150R 

0,0347-0,0540 
0,0106-0,0237 
0,0212-0,0347 
0,0155-0,0270 
0,0099-0,0182 
0,0082-0,0145 
0,0098-0,0194 
0,0090-0,0149 
0,0050-0,0250 

Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 1, 2 

 

4.5   Krvácivost Duke 

Kód číselníku VZP: 09131 Systém: krev 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: vpich do ušního lalůčku 

Použitá metoda: vizuálně Odběr do: 
vpich do ušního 
lalůčku  

Odezva: do 24h Stabilita:  - 

Jednotka: s 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

pacient se dostaví do 
laboratoře  

Referenční meze: 120 – 300 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 7 

 

4.6   Srážlivost (aPTT) 

Kód číselníku VZP: 96621 Systém: krev 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: krev 
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4.6   Srážlivost (aPTT) 

Použitá metoda: 
koagulometr 
s optickou detekcí 
sraženiny 

Odběr do: 
zkumavka Vacuette s 
modrým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24 h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod 
+20 až +25 ºC 5 hod 

Jednotka s 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hodiny  

Referenční meze: 28-42 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Miroslav Pecka a 
kolektiv: Praktická 
hematologie; 1. vyd.; 
Český Těšín: Infiniti art 
2010 

 

4.7   Qickův test 

Kód číselníku VZP: 96623 Systém: krev 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: 
koagulometr 
s optickou detekcí 
sraženiny 

Odběr do: 
zkumavka Vacuette s 
modrým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24 h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod 
+20 až +25 ºC 8 hod 

Jednotka INR 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

Do 2 hodin  

Referenční meze: 0,8 – 1,2 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 7 

 

4.8   Trombinový čas 

Kód číselníku VZP: 96617 Systém: krev 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: 
koagulometr 
s optickou detekcí 
sraženiny 

Odběr do: 
zkumavka Vacuette s 
modrým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24 h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod 
+20 až +25 ºC 8 hod 

Jenotka s 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

Do 2 hodin  

Referenční meze: 14 – 23 
Zdroj referenčních 
mezí: 

Doporučení: 7 
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4.9   D-dimery 

Kód číselníku VZP: 96515 Systém: krev 

Odbornost: 818 (801 sdílená) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: imunoturbidimetrie Odběr do: 
vakueta s modrým 
uzávěrem, viz Odběr 
vzorku 

Odezva: do 24 h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 24 hod. 
+20 až +25 ºC 6 hod. 

Jednotka mg/l FEU 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

do 2 hodin  

Referenční meze: 

0R-50R 0,00-0,50 

Zdroj referenčních 
mezí: 

PL 
 
každý rok nad 50 let → 
horní hranice normy 
+0,01 
max.: 0,00-0,80 (80R+) 
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5.1   (PAPP A) - pregnancy-associated plasma protein A, screening těhotných 

Kód číselníku VZP: 81729 Systém: sérum 

Odbornost: 801  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 1 den 
+15 až +25 ºC 6 hod 

Jednotka: U/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

3 hodiny 

Referenční meze: 
Hodnotí Centrum 
lékařské genetiky 

Zdroj referenčních 
mezí: 

  – 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

  – 

 

5.2   HCG – choriogonagotropin, screening těhotných 

Kód číselníku VZP: 83159 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (801 sdílená)  Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 3 dnů 
+15až+25 ºC 12 hod 

Jednotka: U/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

6 hodin do centrifugace 

Referenční meze: 
Hodnotí Centrum 
lékařské genetiky 

Zdroj referenčních 
mezí: 

  – 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li,Na,NH4
+-heparin, 

Na2EDTA, K3EDTA, 
citrát sodný, 
NaF/oxalát draselný 

 

5.3   AFP - 1 - fetoprotein, screening těhotných 

Kód číselníku VZP: 93215 Systém: sérum 

Odbornost: 815 (sdílená 801) Odběr materiálu: krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do: 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita:  
+4 až +8 ºC 7dnů 
+15až+25 ºC 12 hod 
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5.3   AFP - 1 - fetoprotein, screening těhotných 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

6 hodin do centrifugace 

Referenční meze: 
Hodnotí Centrum 
lékařské genetiky 

Zdroj referenčních 
mezí: 

  – 

Další použitelný 
odběrový materiál: 

Li-heparin, Na-
heparin, K3EDTA 

 

5.4   Volný Estriol, screening těhotných 

Kód číselníku VZP: 91399 Systém: Sérum 

Odbornost: 801 Odběr materiálu Krev 

Použitá metoda: 
chemiluminiscence 
Beckman 

Odběr do 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita  
+4 až +8 ºC 1 den 
+15 až +25 ºC 6 hod 

Jednotka: U/ml 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

4 hod. do centrifugace 

Referenční meze: 
Hodnotí Centrum 
lékařské genetiky 

Zdroj referenčních 
mezí: 

  – 

 

5.5   free Beta HCG, screening těhotných 

Kód číselníku VZP: -- Systém: Sérum 

Odbornost: 801 Odběr materiálu Krev 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita  
+4 až +8 ºC 1 den 
+15 až +25 ºC 6 hod 

Jednotka: U/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

3 hodiny 

Referenční meze: 
Hodnotí Centrum 
lékařské genetiky 

Zdroj referenčních 
mezí: 

  – 

 

5.6   PlGF – Placentární růstový faktor, screening těhotných 

Kód číselníku VZP: -- Systém: Sérum 

Odbornost: 801 Odběr materiálu Krev 
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5.6   PlGF – Placentární růstový faktor, screening těhotných 

Použitá metoda: ECLIA Odběr do 
vakueta s červeným/ 
žlutým uzávěrem, viz 
Odběr vzorku 

Odezva: do 24h Stabilita  
+4 až +8 ºC 2 dny 
+15 až +25 ºC 6 hod 

Jednotka: ng/l 

Časový interval od 
odběru primárního 
vzorku do doručení 
do laboratoře:  

3 hodiny 

Referenční meze: 
Hodnotí Centrum 
lékařské genetiky 

Zdroj referenčních 
mezí: 

  – 
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