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Ho íkový zát žový test

Vážená paní, vážený pane,
Váš léka  doporu il vyšet ení ho íkovým zát žovým testem. Tento test slouží k odhalení
deficitu ho íku v organismu.
Hodnoty tohoto prvku v krvi jsou totiž normální i p i výrazné depleci v t le, proto nelze pouze
pomocí znalosti hodnot v krvi odhadnout chyb ní tohoto kationtu.
Práv  nedostatek ho íku v t le m že být p inou Vašich zdravotních obtíží.
K poznání ov ení snížených zásob magnezia slouží mimo jiné test, kterému budete v
následujících dnech podroben (a).

íprava:
Den p ed vyšet ením jí nemocný naposledy v 18.00 lehkou ve i, poté m že do rána vypít jen
0.5 l slabého aje.
Jinak pacient zachovává sv j dosavadní dietní a pracovní režim.
Minimáln  3 dny p ed vyšet ením jsou vysazeny všechny p ípravky
obsahující magnesium (dle ordinace ošet ujícího léka e).

Provedení:
-P ed testem si vyšet ovaný vyzvedne z laborato e speciální nádobky s  kyselinou (2) a z naší
ambulance sb rné lahvi ky na mo  (4).
 Vyzvedne si také od vyšet ujícího léka e 10 testovacích tablet s  ho íkem.
-1.den:
 Testovaná osoba zachovává stejný dietní a pracovní režim, omezí  však mléko a mlé né
výrorobky, o echy a lušt niny.
 Sbírá mo  za 24 hodin (od 6.00 doo 6.00) do speciální nádobky,do  které p edtím byla vylita
lahvi ka s konzerva ním prost edkem  (kyselinou).
 Po d kladném promíchání a odm ení sebraného množství mo e  vyšet ovaný odleje 2 vzorky
mo i do 2 lahvi ek.
 Do 90 minut vzorky musí být pacientem dopraveny na naši ambulanci.
 Zde bude nemocnému odebrána krev.

-2.den:
 Testovaná osoba snídá slabý aj a suchý rohlík.
 Vezme si 10 testovacích tbl Mg laktátu a m l(a) by je zapít b hem  30 minut 600 ml slabého
aje.

Od požití Mg lacticum op t sbírá mo  24 hodin ( nap . od 7.00 do  7.00). Jinak dosavadní dietní
režim ( p t sb r do nádoby, do které  je vylita kyselina).
Vyšet ovaný zm í množství mo i za 24 hod, zapíše si ( podobn  jako p i  prvních vzorcích ) vše
na papír; odleje 2 vzorky a  dopraví je do do 90 minut na naši ambulanci. Tím celý test kon í.



Pokyny pro pacienty  p ed odb ry biologického materiálu a
vyšet ením na OLM

PP_01 pp horciktestv1
Verze: 01

-Pro výsledky si p ijde testovaný za týden.
Výsledky testu samoz ejm  zašleme Vašemu léka i.


