
Speciální odb ěry - p řehledná tabulka odb ěrových systém ů 
 
 

METODA Zkumavka-
náplň 

Podmínky 
odb ěru 

Podmínky 
transportu 

Poznámka 

ACTH K2EDTA 
K3EDTA 
EDTA (obecně) 

- Ranní odběr 
nalačno  
- Do vychlazené 
plastové 
zkumavky  

- Transport v ledu  
- Do 10 min doručit   
  do laboratoře 

- Ovlivňují biorytmy 
a stres 

Amoniak K2EDTA 
K3EDTA 
Na2EDTA 
Heparinizovaná 
plazma 

 - Transport v ledu 
- Do 15 min doručit  
  do laboratoře 

- Séra hemolytická 
se nezpracovávají 
- Ihned  
centrifugovat a 
analyzovat  

BNP K2EDTA 
K3EDTA 
EDTA (obecně) 

- Před odběrem     
nutný klid na     
lůžku po dobu 20   
minut 
- Odběr jen do     
plastových   
zkumavek  

- Do 30 min  doručit  
  do laboratoře 

- Separovat plazmu 
co nejdříve 

C-peptid Srážlivá krev 
EDTA (obecně) 

- Po nejméně 10 
hodinách la čnění 
 

- Do 30 min  doručit  
  do laboratoře 

- Ovlivňuje fyzická 
zátěž 
- Ovlivňuje kouření 

Folát 
(kyselina listová) 

Srážlivá krev 
 

- Pacient musí být 
nalačno  

- Do 30 min  doručit  
  do laboratoře 
- Nevystavovat   
  světlu 

- Hemolyzované   
vzorky - nevhodné  

GHb 
(glykovaný Hb) 

Plná krev - 
K2EDTA, 
K3EDTA 

  - Ovlivňuje renální 
insuficience 

GLYKÉMIE 
(kapilární odb ěr) 

NaF + EDTA Odběr do 
červených 
mikrozkumavek  

 - Nabrat 1/3 objemu 
mikrozkumavky 

Homocystein  Srážlivá krev 
EDTA (obecně) 
Heparin Li 

Pacient musí být 
nalačno  
Do vychlazené 
zkumavky  

- Ihned  doručit do   
  laboratoře 

- Ruší hemolýza  

Kalcitonin Srážlivá krev Ranní odběr 
nalačno  

- Do 10 min  doručit  
  do laboratoře 

- Ihned  zpracovat 
nebo zmrazit 

Laktát NaF+Na2EDTA Dodržovat klid před 
odběrem 

- Transport v ledu  
- Do 15 minut    
  doručit do   
  laboratoře 
 

- Do 15 minut  
centrifugace 
- Analyzovat 
okamžitě, ruší 
hemolýza, ikterus 

OGTT NaF+Na2EDTA   - Ruší hemolýza, 
ikterus 

Osteokalcin Srážlivá krev 
K3EDTA 
Heparin Li 

 - Do 15 min  doručit  
  do laboratoře 

- Ihned  
centrifugovat 
Ruší hemolýza 

 
 
 



METODA Zkumavka-
náplň 

Podmínky 
odb ěru 

Podmínky 
transportu 

Poznámka 

Parathormon Srážlivá krev 
K2EDTA, 
K3EDTA 
Heparin (obecně) 
 

 - Do 20 min doručit  
  do laboratoře 

- Ihned 
centrifugovat  

Vitamín B12 Srážlivá krev Pacient musí být 
nalačno  

- Nevystavovat  
  světlu 

 

PUNKTÁT – 
všechny 
parametry  

Sterilní nádobka  - Do 1 hod doručit  
  do laboratoře 

- Ihned 
centrifugovat,  
stáhnout do 
sek.zkum. 

LIKVOR– 
všechny 
parametry  

Sterilní nádobka, 
zkumavka 

 - Ihned doručit do   
  laboratoře 

- Ihned 
centrifugovat, 
stáhnout do 
sek.zkum. 

 


