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Vyšet ení metabolismu u pacient  s recidivující urolitiázou –
ambulantn   - kontrolní vyšet ení

Vážená paní, vážený pane,

ed krátkou dobou jste se podrobili kompletnímu metabolickému testování, jež m lo za
úkol odhalit poruchu, která vede k tomu, že se Vám tvo í kaménky v mo ovém ústrojí.
Vyšet ující léka  stanovil diagnózu, na základ  které Vám doporu il dietní i pitný režim a

ípadn  p edepsal léky.
i tom Vám zárove  sd lil termín, kdy se dostavíte na naši ambulanci ke kontrolnímu vyšet ení.
ed kontrolním vyšet ením nemusíte dodržovat žádný speciální dietní režim, než ten,

který Vám byl doporu en; úkolem tohoto testu bude ov it, zda námi doporu ený lé ebný
režim má o ekávané ú inky.

íprava a postup vyšet ení:
-Vyšet ení prob hne bez jakékoliv speciální p ípravy.
-V laborato i naší nemocnice si den p ed vyšet ením vyzvednete  lahvi ku s konzerva ním
prost edkem (thymol) a na naší  ambulanci 3 lahvi ky na vzorky mo i.
-Ráno dalšího dne (6.00 hod) vylejete obsah lahvi ky do sb rné  nádoby a za nete do dalšího dne
do 6.00 hod sbírat mo  (tedy 24  hodin).
-Množství mo i zm íte (p ípadn , vlatníte-li indikátorový  papírek, zm íte pH mo i), zapíšete
na papír, kam napíšete svou  výšku a hmotnost. Ze sb rné nádoby odlijete 3 lahvi ky se vzorky
mo i a odnesete je pokud možno co nejd ív (do 90 min) na naši  ambulanci. Zde Vám bude ješt
odebrána krev.
-Tím celé vyšet ení kon í.
-Do 3 týdn  se dostavíte op t na naši ambulanci pro výsledky  a doporu ení.
Nezapome te, že sou ástí terapie Vaší nemoci jsou dietní a pitná opat ení.
S jeho pomocí za p isp ní lék  máte šanci, že se Vám kaménky v mo ových cestách tvo it

estanou.


