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  Odběry moče a krve                          
1. Charakteristika vyšetření 

Vyšetření je kombinací několika druhů odběru moče, důležitých pro stanovení funkce ledvin. 
 

2. Provedení odběru moče 
 se sběrem moče se začíná den před odběrem krve  
 vyšetření je vázáno na objem moče získaný za 3 hodiny a za 24 hodin a odběr ranní moče 

 

Sběr moče za 24 hodin 
 připravte si čistou vysušenou nádobu (nádoby) na sběr moče, plastovou zkumavku Sarstedt 

se žlutým uzávěrem a sterilní zkumavku s červeným uzávěrem 
 vyšetření je vázáno na objem moče získaný za 24 hodin po dodržení nočního klidu na lůžku 
 sběr moče zahajte ráno ve 4:00 hodiny, kdy se naposledy vymočte na WC 
 každé další močení po dobu 24 hodin provádějte do předem umyté a vysušené sběrné 

nádoby, po naplnění první nádoby pokračujte ve sběru do další nádoby 
 po 24 hodinách, to je druhý den ráno, sběr moče končí ve 4:00 hodiny posledním močením 

do sběrné nádoby  
 před posledním vymočením proveďte důkladnou očistu genitálu bez použití 

mýdla (vhodná je sedací koupel), po umytí se neutírejte ručníkem 
 po důkladné očistě genitálu zachyťte první proud moče do sběrné nádoby, pak střední proud 

ranní moče do sterilní zkumavky (s červeným uzávěrem) a zbývající moč vymočte opět do 
sběrné nádoby  

 celé množství moče za 24 hodin ve sběrné nádobě (sběrných nádobách) zamíchejte, změřte 
celkové množství moče a množství zapište 

 odlijte vzorek sbírané moče do plastové zkumavky se žlutým uzávěrem, zbytek moče 
zlikvidujte 

 sběrnou nádobu (sběrné nádoby) s obsahem moče uchovávejte po celou dobu sběru moče na 
chladném místě 

 

Sběr moče za 3 hodiny 
 připravte si čistou vysušenou nádobu na sběr moče, doporučujeme objem 500 ml 
 vyšetření je vázáno na objem moče získaný za 3 hodiny po dodržení nočního klidu na lůžku  
 sběr moče zahajte ve 4:00 hodiny ráno 
 sběr moče trvá 3 hodiny, po tuto dobu sbírejte moč pouze do sběrné nádoby 
 po 3 hodinách se naposledy vymočte do sběrné nádoby, pokud se nemůžete po 3 hodinách 

vymočit, je tolerance posledního vymočení + - 30 minut 
 zaznamenejte hodinu a minutu posledního močení 
 sběrnou nádobu s celým obsahem dobře uzavřete 

 

3. Navazující informace 
 do laboratoře doručte 3 vzorky moče do jedné hodiny po posledním vymočení 
 v laboratoři Vám bude odebrána krev nalačno 
 vyšetření musí být provedeno nejpozději týden před Vaší kontrolou v Nefrologické ambulanci 

 

4. Laboratoř 
Odběrová místnost pro odběry moče se nachází v pavilonu D1. Odběry jsou přijímány  
v pracovních dnech (pondělí-pátek) od 06:15 do 9:00 hodin. 

 
Dodržení správného postupu při odběru je podmínkou pro získání 

správného výsledku vyšetření. Děkujeme Vám za spolupráci. 
 


