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Na základě zavedení transportu biologického materiálu do laboratoří systémem potrubní pošty SUMETZBERGER 
vás žádáme o dodržování níže uvedených postupů při zasílání vzorků do laboratoří ÚKBH ve FN Plzeň Lochotín.  

1. Vzorky krve, moči i jiných druhů biologických tekutin lze posílat jen v dokonale uzavřených nádobkách, 
vložených do nepropustného transportního sáčku BIOHAZARD, který je nutné důkladně zalepit. Neposílejte 
skleněné zkumavky, jen plastové. Posílat lze následující zkumavky: 

· pro krev a moč na kvantitativní analýzy zkumavky Vacuette; dosud užívané zkumavky na vyšetření moči 
s nasazenou žlutou zátkou nelze užívat – netěsní; 

· pro chemické vyšetření moči konické zkumavky se žlutou zátkou zasunutou do zkumavky – hladina moči 
max. 1,5 cm pod zátku! 

· pro kapilární odběr je nutné dokonale uzavřené 
kapiláry vložit do zkumavky z plastu a uzavřít 
víčkem popř. náplastí; nevkládejte led! 

· odběrové stříkačky s krví musí být uzavřeny 
dokonale těsnící čepičkou; 

· mikrozkumavky na stanovení glykémie, dobře 
uzavřené; 

· užití jiných druhů odběrových nádobek je třeba 
předem konzultovat s laboratoří. 

2. Je-li od jednoho nemocného posíláno větší množství zkumavek, prosíme o jejich svázání gumičkou – 
značně to urychlí jejich identifikaci v laboratoři a tedy i odezvu laboratoře. Objem dodávky jedním pouzdrem je 
omezen max. hmotností (do 2 kg), objemovou kapacitou sáčků (musí být dokonale uzavřené) a dále 
především způsobem uložení do pouzdra (vše musí být vloženo volně tak, aby při otevření vše z pouzdra 
samovolně vypadlo, jinak dojde k zablokování potrubní pošty). Transportní sáček BIOHAZARD proto ničím 
neobalujte! 

3. Do laboratoře ÚKBH lze zasílat materiál na všechna vyšetření s výjimkou vyšetření mozkomíšního moku, 
funkce destiček (agregace a PFA) a chloridů v potu; vzorky pro toto vyšetření musí být do laboratoře 
dodány jako dosud osobně.  

4. Krev na stanovení amoniaku lze transportovat potrubní poštou; zkumavku s materiálem ihned po odběru až 
do transportu uchovávat při teplotě tajícího ledu (stejně jako odběr pro ABR). Potrubní poštou se posílají 
vzorky bez ledu. 

5. Užívejte výhradně elektronické žádanky. Pozn.: Ve výjimečném případě lze poslat vzorky s klasickou 
papírovou žádankou. V tomto případě použijte standardní přepravní pouzdro a žádanku nepřekládejte, ale 
připojte do pouzdra stočenou, zajištěnou gumičkou. 

6. Sáček se vzorky z vitální indikace („emergency“) označte z obou stran výrazně červeným písmenem E  
a jeho zaslání ohlaste předem na telefon 3271. 

7. Výsledky budou na oddělení potrubní poštou zasílány jen ve výjimečných případech po konkrétní domluvě – 
jsou k dispozici v programu WinMedicalc. 

8. Žádanku na event. dodatečná vyšetření z materiálu již dodaného do laboratoře posílejte stočenou zajištěnou 
gumičkou, nesmí dojít k zmuchlání – znesnadňuje to pak automatické čtení požadavků. Žádanku označte 
výrazným nápisem „Dodělávka“. 

Znovu upozorňujeme: vzorky musí být uzavřeny tak, aby v žádném případě tekutina nevytekla. Bude-li materiál 
v sáčku vylitý, budou vzorky vráceny zpět bez zpracování. Při kontaminaci přepravního pouzdra je třeba provádět 
dekontaminaci celého systému potrubní pošty, což vyřadí potrubní poštu na delší dobu z provozu.  

Informace k zasílání materiálu rádi podáme na tel. 3271 (příjem biologického materiálu).  
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