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ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ mikroalbuminurie
ve sbírané moči – odpad močí za 12 h
PACIENT:
Rodné číslo:………………………..……/.……………..……….
(u cizinců č. pojistky, datum narození)

LÉKAŘ: identifikace, zdrav. zařízení, oddělení, IČP, IČZ,
odbornost, kontakt - není-li uvedeno na razítku
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Stanovuje se koncentrace albuminu ve sbírané moči a přesný objem vyloučené
moči za časovou jednotku (12 hodin).
Albumin

Stanovuje se koncentrace albuminu ve sbírané moči a přesný objem vyloučené
moči za časovou jednotku (12 hodin).
Albumin

Pokyny k odběru pro zdravotnický personál
1) je nutno přesně změřit objem posbírané moči za časový interval a do
laboratoře dodat 10 ml této moči v močové zkumavce:

Pokyny k odběru pro zdravotnický personál
1) je nutno přesně změřit objem posbírané moči za časový interval a do
laboratoře dodat 10 ml této moči v močové zkumavce:

Výsledná hodnota je udána v mg/12h .

Výsledná hodnota je udána v mg/12h .

objem moči v ml/12 hodin…………………

objem moči v ml/12 hodin…………………

2) pokud není možné změřit objem posbírané moči, je třeba dodat do
laboratoře celou sběrnou nádobu s močí
Pokyny ke sběru moči pro pacienty
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7)
8)

9)
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Moč budete uchovávat ve sběrné nádobě (plastové láhvi), kterou si předem vyzvednete
v laboratoři.
Moč sbírejte 12 hodin v klidovém stavu, to je během nočního odpočinku.
(Doba sběru může být též 24 hodin, dle požadavku lékaře.)
V určený den v 18:00 hodin před ulehnutím se naposledy vymočíte na toaletě MIMO
sběrnou nádobu. Během nočního odpočinku sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby.
Sběrné období trvá 12 hodin.
V 6:00 hodin ráno následující den se do této nádoby vymočíte naposledy.
Nádobu po celou dobu sběru uchovávejte na chladném místě.
Láhev s močí označte štítkem s Vaším jménem, příjmením a rodným číslem.
Označenou láhev s močí přinesete podle instrukcí svého ošetřujícího lékaře buď
k němu do ordinace (a lékař zajistí další spolupráci s laboratoří) anebo přímo do
laboratoře. V tomto případě s sebou přineste ještě žádanku o vyšetření od svého lékaře.
Láhve s močí je třeba doručit do laboratoře mezi 7.- 8. hodinou ranní.
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