
 
                  Stanice lékařské mikrobiologie – Centrální laboratoře, Nemocnice Tábor a.s. 
     Kpt. Jaroše 2000, Tábor 390 03, tel.: 381 60 73 70, mlb@nemta.cz 

 

               Žádanka o mikrobiologické vyšetření 
 

Příjmení:   Jméno:   Razítko (IČZ): 

Číslo pojištěnce:    

Bydliště:       

Zdravotní pojišťovna:  Datum odběru: 

Datum narození:   Čas odběru:  Podpis: 

Diagnóza:   Odebral:       
 

 
SEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

 

  primární vzorek: 
 

 sérum  likvor  punktát  cervix   uretra  moč  sperma 

 

Hepatitidy Respirační blok Zoonózy 

  markery virových hepatitid - vše   Chlamydia pneumoniae   Brucella abortus 

  anti HAV IgM         konfirmace western blot   Francisella tularensis 
  anti HAV total   Mycoplasma pneumoniae   Toxoplasma gondii 

  HBsAg STD blok   Toxocara canis 

  anti HBs   Mycoplasma hominis   Listeria monocytogenes 

  anti HBc total   Ureoplasma urealyticum Ostatní vyšetření 

  anti  HBc IgM   Syfilis (Ab + RPR)   ASLO 

  HBeAg   HIV (Ag + Ab)   Spalničky IgG 
  anti HbBe   Chamydia trachomatis (Ag)   Spalničky IgM 

  HCV (Ag + Ab) Nákazy přenášené klíšťaty    

Herpetický blok   TBEV (klíšťová encefalitida)   

  CMV   Borrelióza   
  EBV         konfirmace western blot   

 

 
MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

  primární vzorek: 
 

 nesrážlivá krev EDTA   srážlivá krev  primárně sterilní klinický materiál   jiný klinický materiál   likvor 
 

Respirační blok STD blok 

Panel respiračních virů  Ureaplasma species 

(Parainfluenza virus, Coronavirus,    Chlamydia trachomatis 
  Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus)  Mycoplasma hominis/genitalium 

  Mycobacterium tuberculosis komplex   Neisseria gonnorhoeae 

Chlamydia pneumoniae  Herpetický blok 

  Mycoplasma pneumoniae    Herpes simplex 1,2 

  Influenza A/B    Varicella zoster virus 

  virus SARS-CoV-2    EBV 

Ostatní vyšetření    CMV 

   Clostridium difficile toxin   

 



 
Pokyny pro odběr vzorků na vyšetření PCR: 
 
panel respiračních virů 
materiál: sputum1, BAL2, nazofaryngeální výtěr3 

způsob odběru: sterilní sputovka/kontejner s víčkem1,2, výtěrová souprava s virologickým médiem3, oranžová výtěrovka s drátkem rayon3, 
dacronová výtěrovka3 

 
Chlamydia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae 
materiál: plná krev1, tkáň2, bronchoalveolární laváž3, stěr4 
způsob odběru: EDTA zkumavka1, sterilní sputovka/kontejner s víčkem2,3, oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)4, dacronová výtěrovka4 

 
Mycobacterium tuberculosis komplex 
materiál: sputum1 

způsob odběru: sterilní sputovka/kontejner s víčkem1 
 
Influenza A/B 
materiál: nazofaryngeální výtěr1 
způsob odběru: výtěrová souprava s virologickým médiem1 
 
SARS-CoV-2 
materiál: nazofarynfgeální výtěr1, sputum2, výplach z nosu3, BAL4 

způsob odběru: výtěrová souprava s virologickým médiem1, oranžová výtěrovka s drátkem rayon1, dacronová výtěrovka1, sterilní 
sputovka/kontejner s víčkem2,3,4 

 
Pro vyšetření respiračních virů doporučujeme vždy používat výtěrovou soupravu s virologickým médiem. 
                                      
Clostridium difficile toxin 
materiál: stolice1 

způsob odběru: sterilní kontejner s víčkem1 

 
STD blok 
materiál: cervikální stěr1, stěr z močové trubice2, stěr ze spojivky3, moč4 (první proud), prostatická tekutina5, sperma6 

způsob odběru: oranžová výtěrovka s drátkem rayon1,2,3, dacronová výtěrovka1,2,3, sterilní sputovka/kontejner s víčkem4,5,6 

 
Herpes simplex 1,2 
materiál: plná krev1, plasma2, tkáň3, likvor4, seminální tekutina5, prostatická tekutina6, výtěr (děložní/uretrální/spojivkový)7 
způsob odběru: EDTA zkumavka1,2, sterilní sputovka/kontejner s víčkem3,5,6, sterilní zkumavka4, oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)7, 
dacronová výtěrovka7 
 
Varicella Zoster virus 
materiál: plná krev1, plasma2, tkáň3, výtěr4, likvor5, seminální tekutina6, prostatická tekutina7 
způsob odběru: zkumavka pro separaci séra1, EDTA zkumavka2, sterilní sputovka/kontejner s víčkem3,6,7, oranžová výtěrovka s drátkem 
(rayon)4, dacronová výtěrovka4, sterilní zkumavka5 
 
EBV 
materiál: plná krev1, buffy coat2, plasma3, tkáň4, moč5, výtěr z orofaryngeální dutiny6, sputum7, likvor8 
způsob odběru: zkumavka pro separaci séra1, EDTA zkumavka2,3,  sterilní sputovka/kontejner s víčkem4,5,7, výtěrová souprava s virologickým 
médiem6, sterilní zkumavka8  
 
CMV 
materiál: periferní/pupečníková krev1, plasma2, likvor3, tkáň4, stěr (z děložního čípku/močové trubice/spojivky)5, moč6 
způsob odběru: EDTA zkumavka1,2, sterilní zkumavka3,  oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)5, dacronová výtěrovka5, sterilní 
sputovka/kontejner s víčkem4,6 
 
 


