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Katalog laboratorních vyšetření 
               

 

Název metody: Screening nepravidelných tepelných antierytrocytárních protilátek   

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Pozitivní, Negativní   

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 
Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO. 

Poznámka: Detekce přítomnosti antierytrocytárních aloprotilátek. 

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. U krevních vzorků 
novorozenců a ve výjimečných případech i u pacientů z Dětské kliniky lze 
akceptovat i 24 hodin pro předtransfuzní vyšetření a 72 hodin pro ostatní 
vyšetření. 

 

Název metody: Test slučitelnosti   

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Kompatibilní, Inkompatibilní, Vitální indikace 

Časová 
dostupnost: 

Rutina: do 12 hodin od doby doručení vzorku na TO. 
Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO.  
Vitální indikace: do 15 minut od doby doručení vzorku na TO.  

Poznámka:  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorky odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve. V případě dodání vzorku do laboratoře do 12  hodin od 
odběru, možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího 
dodání do laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke 
zpracování do laboratoře maximálně do 2 dnů od odběru, nesmí zmrznout.      

Název metody: Krevní skupina  

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. 

Časová 
dostupnost: 

Rutina: do 72 hodin 
Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást 
předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu 
STATIM). 

Poznámka:  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. U krevních vzorků 
novorozenců a ve výjimečných případech i u pacientů z Dětské kliniky lze 
akceptovat i 24 hodin pro předtransfuzní vyšetření a 72 hodin pro ostatní 
vyšetření. 
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V případě podezření na přítomnost chladových protilátek odebrat vzorek do 
nahřátých zkumavek (cca +37 °C), uchovávat a přepravovat při cca +37 °C, 
urychleně předat do laboratoře. U krevních vzorků novorozenců a ve 
výjimečných případech    i u pacientů z Dětské kliniky lze akceptovat i 24 hodin 
pro předtransfuzní vyšetření.  

 
 

 

Název metody: Absorpce protilátek 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA – 18 ml) 

Referenční 
meze: 

 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka: Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti aloprotilátky. 

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 

 
 

Název metody: Donath – Landsteinerův test 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Hodnocení stupně hemolýzy.  
 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka: Diagnostika paroxysmální chladové hemoglobinurie. 

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorky odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve ZA TEPLA, 
DO PŘEDEHŘÁTÝCH ZKUMAVEK (cca +37 °C), uchovávat a přechovávat při 
teplotě cca +37 °C, urychleně předat do laboratoře, není-li možno takový vzorek 
dopravit do laboratoře týž den, je možné za tepla oddělit plazmu od krvinek, 
uchovat v chladu +2 °C až +8 °C a dodat do laboratoře co nejdříve.  

 
 

Název metody: Eluční test 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Identifikace protilátky navázané na erytrocytech. 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka: Provádí se při pozitivním výsledku PAT.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až  +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 
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Název metody: Hamův test 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou citrát 1:10) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Hodnocení stupně hemolýzy.  
 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka: Diagnostika paroxysmální noční hemoglobinurie.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorky odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve ZA TEPLA, 
do PŘEDEHŘÁTÝCH ZKUMAVEK (cca +37 °C), uchovávat a přechovávat při 
teplotě cca +37 °C, urychleně předat do laboratoře, není-li možno takový vzorek 
dopravit do laboratoře týž den, je možné za tepla oddělit plazmu od krvinek, 
uchovat v chladu +2 °C až +8 °C a dodat do laboratoře co nejdříve. 

 
 

Název metody: Identifikace (specifikace) nepravidelných tepelných antierytrocytárních 
protilátek 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Pozitivní, negativní. 
Interpretace dle panelu typových erytrocytů. 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka:  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. U krevních vzorků 
novorozenců a ve výjimečných případech i u pacientů z Dětské kliniky lze 
akceptovat i 24 hodin pro předtransfuzní vyšetření a 72 hodin pro ostatní 
vyšetření. 

 

 

Název metody: Krevní skupina novorozence 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (Pupečníková krev) odebraná do plastové zkumavky – minimálně 2 ml 

Referenční 
meze: 

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. 

Časová 
dostupnost: 

Rutina: do 36 hodin 
Statim: do 2 hodin (pouze v rámci předtransfuzního vyšetření) 

Poznámka:  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12  hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. U krevních vzorků 
novorozenců a ve výjimečných případech i u pacientů z Dětské kliniky lze 
akceptovat i 24 hodin pro předtransfuzní vyšetření a 72 hodin pro ostatní 
vyšetření. 
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Název metody: Přímý antiglobulinový test (Coombsův test přímý) 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Pozitivní, Negativní  

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka: Průkaz senzibilizace erytrocytů protilátkami.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout.  U krevních vzorků 
novorozenců a ve výjimečných případech i u pacientů z Dětské kliniky lze 
akceptovat 72 hodin. 

 
 

Název metody: Sacharózový test podle Hartmana  

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou citrát 1:10) 

Referenční 
meze: 

Hodnocení stupně hemolýzy.  
 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka: Diagnostika paroxysmální noční hemoglobinurie.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorky odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve ZA TEPLA, 
do PŘEDEHŘÁTÝCH ZKUMAVEK (cca +37 °C), uchovávat a přechovávat při 
teplotě cca +37 °C, urychleně předat do laboratoře, není-li možno takový vzorek 
dopravit do laboratoře týž den, je možné za tepla oddělit plazmu od krvinek, 
uchovat v chladu +2 °C až +8 °C a dodat do laboratoře co nejdříve. 

 

 

Název metody: Serologie HBsAg   

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení nebo zkumavka plast 
s protisrážlivou úpravou K3EDTA) 

Referenční 
meze: 

Meze: podle požadavků diagnostika. Hodnocení: negativní, reaktivní. V případě 
reaktivního výsledku je vyšetření opakováno ze stejného resp. nového vzorku 
séra.  

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin. Vzorky dárců tkání doručené do 12 hodin (pouze pracovní dny) 
budou vyšetřeny ještě týž pracovní den. 

Poznámka: Screening VHB. Vyšetření prováděno v rámci prenatálního, předoperačního 
vyšetření a také u dárců tkání. 

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 
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Název metody: Serologie HCV 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení nebo zkumavka plast 
s protisrážlivou úpravou K3EDTA) 

Referenční 
meze: 

Meze: podle požadavků diagnostika. Hodnocení: negativní, reaktivní. V případě 
reaktivního výsledku je vyšetření opakováno ze stejného resp. nového vzorku 
séra.  

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin. Vzorky dárců tkání doručené do 12 hodin (pouze pracovní dny) 
budou vyšetřeny ještě týž pracovní den. 

Poznámka: Screening VHC. Vyšetření prováděno v rámci prenatálního, předoperačního 
vyšetření a také u dárců tkání.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 

 
 

 

Název metody: Serologie anti-HBc celkové 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení nebo zkumavka plast 
s protisrážlivou úpravou K3EDTA) 

Referenční 
meze: 

Negativní Pozitivní: na základě dvou opakování vyšetření ze stejného vzorku.  

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin. Vzorky dárců tkání doručené do 12 hodin (pouze pracovní dny) 
budou vyšetřeny ještě týž pracovní den. 

Poznámka: Screening VHB. Vyšetření provádíme pouze pro tkáňová zařízení na základě 
smluvního vztahu.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 

 

 

 

Název metody: Serologie syfilis - nespecifický netreponemový test (RPR)  

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení nebo zkumavka plast 
s protisrážlivou úpravou K3EDTA) 
U novorozenců je vyšetření prováděno i z pupečníkové krve, dodat minimálně 2 
ml!!!  

Referenční 
meze: 

Meze: podle požadavků diagnostika. Hodnocení: negativní, reaktivní. V případě 
reaktivního výsledku je vyšetření opakováno ze stejného resp. nového vzorku 
séra.  

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin.  

Poznámka: Screening syphilis. Vyšetření prováděno v rámci prenatálního a předoperačního 
vyšetření.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 
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Název metody: Serologie HIV Ag/Ab 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení nebo zkumavka plast 
s protisrážlivou úpravou K3EDTA) 

Referenční 
meze: 

Meze: podle požadavků diagnostika. Hodnocení: negativní, reaktivní. V případě 
reaktivního výsledku je vyšetření opakováno ze stejného resp. nového vzorku 
séra.  

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin. Vzorky dárců tkání doručené do 12 hodin (pouze pracovní dny) 
budou vyšetřeny ještě týž pracovní den.  

Poznámka: Screening HIV. Vyšetření prováděno v rámci prenatálního, předoperačního 
vyšetření a také u dárců tkání.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 

 
 

 

Název metody: Syfilis imunoanalýza 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení nebo zkumavka plast 
s protisrážlivou úpravou K3EDTA) 

Referenční 
meze: 

Meze: podle požadavků diagnostika. Hodnocení: negativní, reaktivní. V případě 
reaktivního výsledku je vyšetření opakováno ze stejného resp. nového vzorku 
séra.  

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin. Vzorky dárců tkání doručené do 12 hodin (pouze pracovní dny) 
budou vyšetřeny ještě týž pracovní den. 

Poznámka: Screening syfilis. Vyšetření prováděno v rámci prenatálního, předoperačního 
vyšetření a také u dárců tkání.  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 

 
 

Název metody: Stanovení titru antierytrocytárních protilátek   

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) 

Referenční 
meze: 

Kvantitativní výsledek: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048  
 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin. 

Poznámka: Provádí se pouze v rámci prenatálního vyšetření při nálezu klinicky významné 
protilátky. 

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12  hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 
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Název metody: Vyšetření antigenních systémů na erytrocytech  

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Přítomen, Nepřítomen 
Interpretace dle návodu k diagnostiku. 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka:  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 

 
 
 

Název metody: Vyšetření protilátek v solném testu (Vyšetření chladových 
antierytrocytárních protilátek)   

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (srážlivý krevní vzorek) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Pozitivní, Negativní   

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka: Detekce přítomnosti chladových antierytrocytárních aloprotilátek. 
Vyšetření vždy zahrnuje test slučitelnosti (zkumavková metoda) = vyšetření 
autoprotilátek (zkumavková metoda). Při pozitivitě následuje identifikace 
protilátek (zkumavkový test). 

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorky odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve ZA TEPLA, 
DO PŘEDEHŘÁTÝCH ZKUMAVEK (cca +37 °C), uchovávat a přechovávat při 
teplotě cca +37 °C, urychleně předat do laboratoře (v rámci FNOL do 12 hodin 
od odběru vzorku), není-li možno takový vzorek dopravit do laboratoře týž den, 
je možné za tepla oddělit plazmu od krvinek, uchovat v chladu +2 °C až +8 °C a 
dodat do laboratoře co nejdříve. 

 
 
 

Název metody: Vyšetření skupinového systému Kell   

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Pozitivní, Negativní  
Interpretace dle návodu k diagnostiku. 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka:  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 
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Název metody: Vyšetření skupinového systému Rh   

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Referenční 
meze: 

Pozitivní, Negativní  
Interpretace dle návodu k diagnostiku. 

Časová 
dostupnost: 

Do 72 hodin 

Poznámka:  

Odběr a 
přeprava 
vzorků: 

Krevní vzorek odebrat dle všeobecně platných postupů odběrů krve. Dodat do 
laboratoře co nejdříve, rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od odběru vzorku, 
možno uchovávat při teplotě +18 °C až +25 °C, v případě pozdějšího dodání do 
laboratoře uchovávat vzorek v chladu +2 °C až +8 °C, dodat ke zpracování do 
laboratoře maximálně do 5 dnů od odběru, nesmí zmrznout. 

 

 
 
Balíčky imunohematologických vyšetření 
 

Vyšetření: PŘEDTRANSFUZNÍ VYŠETŘENÍ 

Zahrnuje: Krevní skupina + Screening protilátek + Test slučitelnosti 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

 

Vyšetření: KOMPLETNÍ IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

Zahrnuje: Krevní skupina + Screening protilátek + Přímý antiglobulinový test + 
Vyšetření chladových protilátek 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 2 x 9 ml 
Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení) – 9 ml 

Poznámka: V případě pozitivního protilátkového nálezu je vyšetření doplněno o vyšetření 
dalších antigenních systémů na erytrocytech + identifikaci protilátek, event. o 
absorpční a eluční test. 

 

Vyšetření: PŘEŠETŘENÍ HEMOLYTICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NOVOROZENCE (HON) 

Zahrnuje: Novorozenec: Krevní skupina + Přímý antiglobulinový test 
Matka: Krevní skupina + Screening protilátek 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Novorozenec: Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 3 ml 
Matka: Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Poznámka: V případě pozitivity přímého antiglobulinového testu je proveden eluční test a 
následná identifikace protilátky. 
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Vyšetření: PŘEŠETŘENÍ POTRANSFUZNÍ REAKCE 

Zahrnuje: Krevní skupina + Screening protilátek + Přímý antiglobulinový test + Test 
slučitelnosti + Vyšetření chladových protilátek 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 9 ml 
Krev (zkumavka plast s akcelerátorem srážení) – 9 ml 

Poznámka: Všechna vyšetření jsou prováděna z před- i potransfuzního krevního vzorku 
pacienta a transfuzního přípravku. 
V případě pozitivity screeningu protilátek je provedena identifikace protilátky. 
V případě pozitivity přímého antiglobulinového testu je proveden eluční test a 
následná identifikace protilátky. 
Současně je došetřena přítomnost HLA protilátek, event. antitrombocytárních 
protilátek a sterilita transfuzního přípravku. 

 

Vyšetření: PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ 

Zahrnuje: Krevní skupina, Screening protilátek  - dle požadavků žadatele 

Materiál 
(odběrová 
nádobka): 

Krev (zkumavka plast s protisrážlivou úpravou K3EDTA) – 6 ml 

Poznámka: V případě pozitivního protilátkového nálezu je provedena identifikace 
protilátky. Stanovení titru protilátky je provedeno v případě nálezu protilátky 
klinicky významné z hlediska HON. 

 


