
VII-SOP-02 vyd.č.07

druh odebrané odběrový skladování do doby poznámky

Typ název pověřen biologického transportu,

vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. statim materiálu množství materiál místo uložení, podmínky

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt
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Metodiky pro odb ěr biologického materiálu zpracovaného na úseku klin ické biochemie , odd ělení klinické biochemie - OKBH - Nemocnice Hranice a.s. 
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VII-SOP-02 vyd.č.07
osmolalita moč.zkumavky

moče se žlutým uzávěrem

druh odebrané odběrový skladování do doby poznámky

Typ název pověřen biologického transportu,

vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. statim materiálu množství materiál místo uložení, podmínky

amylasa
v moči

Na,K,P,Cl,Mg,Ca

/24 hod v moči

urea, kreatinin,
KM /24 h v moči

cukr,aceton
v moči

celk.bílkovina
/24 hod v moči

moč chemicky
+sediment

stolice dle odb. vyzvednout
na OK materiálu v laboratoři

mikroalbuminurie

/24 hod v moči

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

estradiol,testost 5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab
LH,FSH,PROL 7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

glykovaný 2,6 ml.4,9ml zk.růžový uzávěr Sarstedt
hemoglobin 3 ml zkumavka na KO (zelená)  

lékař arter.krev nesr.art.krev 2 ml zkumavka blood gas Monovette Sarstedt
zdravotní sestra kapilár.krev nesr.kap.krev 2 kapiláry kapilára + drátek

3 ml zkumavka se zeleným uzávěrem (KO)

2,6ml,4,9ml zk.růžový uzávěr,Sarstedt
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VII-SOP-02 vyd.č.07
5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

druh odebrané odběrový skladování do doby poznámky

Typ název pověřen biologického transportu,

vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. statim materiálu množství materiál místo uložení, podmínky

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

20µl plná kapilára zk.se systémovým roztokem

600µl zk. žlutý uzávěr Multivette 600 Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt

5 ml zk.s červený uzávěr+gel, Dispolab

7,9ml, 4,9ml, 2,6ml zk.bílý uzávěr, Sarstedt
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