Pokyny pro pacienty p ed odb ry biologického materiálu a
vyšet ením na OLM
Vyšet ení mikroalbuminurie - návod pro pacienta
Vážená paní, vážený pane!
na žádost Vašeho ošet ujícího léka e a pro p esn jší posouzení Vašeho zdravotního stavu
provedeme vyšet ení mo e na mikroalbuminurii. Jedná se o speciální vyšet ení, které
zhodnotí stav ledvin.
te se p esn následujícími pokyny.
1. Mo sbírejte za 8 hodin v klidovém stavu, to je b hem no ního odpo inku.
2. Ve 22:00 hodin p ed ulehnutím se naposledy vymo íte na toalet MIMO sb rnou nádobu.
hem no ního odpo inku sbírejte veškerou mo do sb rné nádoby, která je k tomuto
elu ur ena.
3. Sb rné období trvá 8 hodin.
4. V 06:00 hodin ráno se do této nádoby vymo íte naposledy.
5. Nádobu po celou dobu uchovávejte na chladném míst .
6. Pokud budete m it objem mo e sami, mo opatrn promíchejte n kolikerým obrácením
uzav ené nádoby a objem mo e zm te sklen ným odm rným válcem s p esností +/- 5 ml.
Potom odlijte vzorek do isté sterilní zkumavky. Jestliže odm rný válec nemáte, doneste k
vyšet ení celý objem mo e, p esné zm ení provede biochemická laborato . Dbejte na
ádné uzav ení nádoby a zajišt ní proti vylití uzáv rem!
7. Zkumavku (sb rnou nádobu) ozna te štítkem, na který napište své jméno a p íjmení,
datum narození, celkové množství mo e v mililitrech a dobu sb ru v hodinách. Zkumavku
(sb rnou nádobu) uzav ete istou sterilní zátkou.
8. Ke zkumavce (sb rné nádob ) p ipojte požadavkový list (pr vodku, žádanku). Na ni také
uve te p esný objem mo e v mililitrech a po et hodin sb ru mo e, pokud se liší od
doporu ených 8 hodin.
9. Vzorek mo i, p ípadn celý objem mo i odevzdejte dne ........ do ..... hodin bu ve Vaší
diabetologické ambulanci nebo laborato i.

esné dodržení pokynu je podmínkou vyšet ení.
kujeme za spolupráci.
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Pokyny pro pacienty p ed odb ry biologického materiálu a
vyšet ením na OLM
Poznámky
1.
2.

Vyšet ení ztrát albuminu mo í (mikroalbuminurie) se má posuzovat z více než jednoho sb ru
mo e.
Výsledky se sou asn vydávají ve vztahu k mo ovému kreatininu
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