ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě - Laboratorní příručka Centra klinických laboratoří
Morfologická a mikroskopická diagnostika (metody přímého průkazu včetně kultivace)

typ vzorku

doporučená odběr.
souprava

teplota úschovy
vzorku do
transportu do lab.

doba transportu do lab.

min. doba odezvy

stolice na střevní parazity (vajíčka
a larvy červů,
cysty prvoků včetně kryptosporidií
a mikrosporidií)
(nutno uchovávat v chladu)

zkumavka 30 ml (sputovka)i nesterilní,
vhodné i vymyté lékovky

2-8 °C !

doručit co nejrychleji
v den odběru

24 – 48 hod.

čerstvá stolice na amébózu
a trofozoity jiných prvoků

zkumavka 30 ml (sputovka)i nesterilní

chránit před
vychlazením !
nejlépe 37 °C

doručit
nejpozději
do 30 minut
po defekacinutno předem
telefonicky
domluvit

vyšetření na enterobiózu
a vajíčka Taenia sp.

průhledná lepící páska
na podložním skle

bez teplotního
omezení

duodenální šťáva na trofozoity
Giardia intestinalis

zkumavka 30 ml (sputovka)

duodenální šťáva
na Strongyloides stercoralis
a Ancylostoma duodenale

poznámka

provádí se

kontakt

odběr – asi 10 ml stolice
(velikost vlašského ořechu),
nejméně 3x s odstupem 2 – 3
dnů

denně

596 200 326

do 24 hod

nejméně 10 ml stolice
(velikost vlašského ořechu)

denně

596 200 326

bez časového
omezení,
opak. odběry
dodat
najednou

do 24 hod.

odběr ráno, přilepením
na perianální kožní řasy
bez předchozího omytí

denně

596 200 326

37 °C

doručit nejpozději
do 2 hod po odběrunutno
předem telefonicky
domluvit

v den doručení

2 – 5 ml šťávy,
doporučujeme souběžné
vyšetření stolice

denně

596 200 326

zkumavka 30 ml (sputovka)

2-8 °C

doručit v den odběru
nutno předem telefonicky
domluvit

do 24 hod.

vhodné k vyloučení
strongyloidózy
při negativní stolici

denně

596 200 326

červi nebo jejich části –
determinace

přiměřená nádoba,
přidat několik kapek vody

2-8 °C

doručit
v den odběru

do 24 hod.

nepřidávat
ﬁxační roztoky

denně

596 200 326

sputum na červy

zkumavka 30 ml (sputovka)

2-8 °C

doručit v den odběru
nutno předem telefonicky
domluvit

do 24 hod.

Echinococcus,
Paragonimus

denně

596 200 326

moč na schistozomózu

zkumavka 30 ml (sputovka)

2-8 °C

urychlený transport
nutno předem telefonicky
domluvit

v den doručení

minimálně 20 ml

denně

596 200 326

krevní roztěr a tlustá kapka
na malárii a na další krevní
parazity

odmaštěná podložní skla
protažená plamenem

pokojová

doručit v den odběru

u akutních případů
zpracováno
ihnednutno předem
telefonicky domluvit

odběry před transportem
nechat dobře zaschnoutodběr
provádět v době horečky,
u podezření na ﬁlariózu nutno
provést odběry v denních
i nočních hodinách

denně

596 200 326

vaginální výtěr;
a) barvený preparát
(Giemsa-Romanowski; Gram)
na Trichomonas vaginalis
+MOP

sterilní podložní sklo

pokojová

transport
nejlépe
v den odběru

3. den od doručení

nátěr sekretu
na 2 skla nechat
před transportem
zaschnout

denně

596 200 326
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vaginální výtěr:
b) kultivační vyšetření
na Trichomonas vaginalis

polotuhá transportní půda
s tampónem pro kultivaci
Trichomonas vaginalis

pokojová

transport
nejlépe
v den odběru

3. den od doručení

čisté půdy skladovat
při 4 – 8 °C,
před odběrem nutno
temperovat
na pokojovou teplotu

denně

596 200 326

ektoparazité, příp. skladištní
škůdci -determinace

zkumavka 30 ml (sputovka)

pokojová

transport
nejlépe
v den odběru

3. den od doručení

nepoškozený celý objekt
nedodávejte pouze části těla
ektoparazitů

denně

596 200 326

Vyšetření na Acantamoeby

domluvit s laboratoří
objednání
kultivačních ploten
k seškrabu
rohovky min. 2 dny dopředu

pokojová

transport v den odběru

10 dní

čisté půdy skladovat
při 4 – 8 °C, před odběrem
nutno
temperovat na pokojovou
teplotu

denně

596 200 326
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