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Vážení pacienti, 
na základě doporučení vašeho lékaře jste obdrželi žádanku na vyšetření výše uvedených látek z moči. Toto 
vyšetření bude provedeno v  laboratoři endokrinologie a metabolismu (LEM ), viz adresa uvedená níže.  
Tyto pokyny si vytiskněte, případně si je vyzvedněte v laboratoři (LEM ). Pokyny je nutné dodržet, aby 
vyšetření mělo co nejvyšší informační hodnotu! Dále v laboratoři obdržíte nádobu na sběr moče a lahvičku 
s konzervačním činidlem (tj. 10 ml 12,5% kys. chlorovodíkové). V případně nejasností se můžete poradit 
s personálem laboratoře. 
Adresa laboratoře : Všeobecná fakultní nemocnice (VFN ) v Praze 

Laboratoř endokrinologie a metabolismu (LEM ), tel: 224 96 2903. 2912  
budova III. interní kliniky, přízemí  
U Nemocnice 2094/1, 128 08 Praha 2 

Provoz laboratoře: Po - Pá od 7-15 hodin   

Pokyny si, prosím, pečlivě přečtěte ! 

1 Vliv léků 

5 dní před sběrem moče neužívejte léky obsahující Acetaminofen (neboli Paracetamol ), jako je Paralen, 
Panadol a kombinované léky proti nachlazení ! 

*O lécích, které užíváte pravidelně, se poraďte se svým ošetřujícím lékařem a nevysazujte bez jeho 
souhlasu! Váš lékař rozhodne, zda a které léky můžete krátkodobě vynechat, protože by mohly ovlivnit 
výsledky stanovení.  

Mezi léky ovlivňující stanovení patří: 
látky typu α-methyldopa, carbidopa (antiparkinsonika ),  
inhibitory MAO (monoaminoxidázy ),  
tricyklická antidepresiva,  
selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu - např. Venlafaxin  

2 Dietní omezení  
(Dietní omezení trvá 3 dny, s tím, že 3. den diety sbíráte moč.) 

Potraviny, které mohou ovlivnit stanovení : Ořechy, banány, pomeranče, grepy, švestky, ananas a rajčata.  
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Z nápojů nepijte kávu (ani bez kofeinu), zelený, bylinkový, ovocný, černý i aromatizovaný čaj, cocacolové a 
povzbuzující nápoje, alkohol, minerálky s příchutí, ovocné šťávy a sirupy. 

Co je dovoleno : minerálka (i perlivá ), čistá voda, mléko, jogurt, tvaroh (vše bez příchuti.), maso bez koření, 
vajíčka, sůl, cukr, máslo. Přílohy: rýže, brambory, těstoviny, běžné pečivo.  

3 Postup sběru moče za 24 hodin 

(3.den diety) 

 Během sběru moče dodržujte pitný režim, ale množství tekutin omezte na maximálně 2 litry za den. 
 Sběr začnete tak, že se nejprve vymočíte do záchodu, zaznamenáte si čas a od této chvíle sbíráte moč 

do čisté, sběrné nádoby po dobu 24 hodin. Konzervační činidlo opatrně nalijete do sběrné nádoby 
s první porcí moče! 
 

Např. začínáte-li sbírat moč ráno v 7 hodin, nejprve se vymočíte do záchodu a od této doby močíte do sběrné 
nádoby. Sběr končí přesně v 7 hodin ráno následujícího dne, tato porce moče patří ještě do sběrné nádoby.  
Moč musíte sbírat i při stolici. Nádobu s močí uchovávejte po dobu sběru na tmavém a chladném místě. 
Sbíranou moč doneste do laboratoře co nejdříve od ukončení sběru! 
 
Do laboratoře doneste žádanku , v pokynech vyplňte závěrečnou část  „Poučení klienta o postupu provedení 
sběru moči“ a dále přineste: 

1. Sběrnou nádobu s celým obsahem moče 
nebo 

2. Veškerou moč ve sběrné nádobě řádně promíchejte, změřte její celkový objem s přesností na 50 ml 
(nádoba je kalibrovaná), údaj o objemu moče zapište do žádanky a odlijte cca 30 ml moče do malé 
uzavřené nádobky (dostanete na požádání u nás v laboratoři). Zbytek moče vylijte do WC. Do 
laboratoře doneste pouze 30 ml odlité moče. 

Bezpečnostní opatření pro manipulaci s 12,5% kyselinou chlorovodíkovou: 

Chemikálie způsobuje poleptání, dráždí dýchací systém. Chraňte oděv, neskladujte v blízkosti potravin. 
Při styku kyseliny s kůží rychle svlékněte kontaminovaný oděv a okamžitě omyjte postižené místo proudem 
studené vody. 
Při zasažení očí minimálně 10 min vymývejte proudem vody, poté vyhledejte lékaře. 
V případě požití vypláchněte ústa vodou a poté vypijte větší množství vody (alespoň 0,5 l ), vyhledejte lékaře. 
 

Poučení: Klient byl poučen o postupu provedení sběru moče a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při 
manipulaci s 12,5% kyselinou chlorovodíkovou. 
 

 

Jméno pacienta:            Datum:                                   Podpis:  


