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Vyšet ení mo ového sedimentu podle Hamburgera u dosp lých –
návod pro dosp lého pacienta

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošet ujícího léka e Vám budeme provád t vyšet ení, jehož cílem je posoudit
vylu ování n kterých ástic ledvinami. Abychom mohli vyšet ení provést, pot ebujeme znát
naprosto p esn   objem mo e vylou ené za p esnou dobu. te se d sledn  následujícími
pokyny:

1. Sb r za íná v ur ený den p esn  v  .......  hodin ( as zahájení sb ru mo e), kdy se
naposledy d kladn  vymo íte na záchod MIMO sb rnou nádobu. Od té doby mo íte
veškerou mo  do sb rné nádoby (zcela isté a suché uzavíratelné sklenice).

2. Sb rné období trvá 3 hodiny.

3. Po t ech hodinách sb ru mo e se vymo íte do sb rné nádoby naposledy, obvykle jde
pouze o jediné mo ení do sb rné nádoby. Nem žete-li se vymo it p esn  za 3 hodiny, lze

ipustit dobu v rozmezí 2.5 až 3.5  hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden as
zahájení sb ru mo e a as posledního mo ení do sb rné nádoby (tj. za átek a konec
sb rného období). První a druhý as uvád jte s p esností na minuty.

4. Mo ení do sb rné nádoby lze provést pouze po hygienické o ist  genitálu, u žen zásadn
po sedací koupeli.

5. hem pokusu m žete pít, dávka tekutin by se m la b hem sb rného období pohybovat
okolo 300 ml (t etina litru).

6. Sb rná nádoba s celým objemem mo e musí být spolu se žádankou doru ena do 60 minut
po ukon ení sb ru do laborato e ...................


