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POKYNY K ODBĚRŮM - PARAZITOLOGIE 

Vyšetření - materiál 
Odběrová 
souprava 

Množství Postup odběru, poznámky 

Malárie (krevní parazité) 
- krevní roztěr, tlustá kapka 

Podložní sklo - 
Odběr je vhodný při vzestupu horeček. Proveďte sterilní vpich do bříška prstu, otřete první 

kapku, další kapku použijte ke zhotovení preparátů. ☎ 

Stand. a spec. parazitologické vyšetření 
Kryptosporidie 
 - stolice 

Nádobka 
s lopatičkou 

„vlašský 
ořech“ 

Nepodávat protiprůjmové léky, ATB. Odběr po defekaci, ideálně 3x ob den. 
Uchovávat při 2-8 °C. 

Trofozoiti améb 
- stolice 

Nádobka 
s lopatičkou 

„obilné 
zrno“ 

Nepodávat protiprůjmové léky, ATB. Odběr po defekaci, doručit bez prodlení. 

Uchovávat při 37 °. ☎ 

Roupy a tasemnice 
- perianální stěr 

Lepicí páska na 
podložním skle 

- 
Večer a ráno neomývat perianální krajinu. Lepicí páska je odlepena a přeložena přes okraj 
podložního skla. Lepící stranou je podložní sklo přitisknuto na perianální oblast a sevřeny 
hýždě. Po odběru se lepicí páska nalepí zpět na podložní sklo. Odběr ideálně 3x ob den. 

Svrab 
- seškrab kožní eflorescence 

Podložní a krycí 
sklo 

- 
Macerace eflorescencí 10% NaOH (2 min). Odběr provádějte po nalouhování z pěti 2-3 

mm velkých plošných papul. ☎ 

Schistosoma 
- moč 

Nádobka (30 ml) 
PET láhev (sběr) 

minimálně 
3x10 ml 

Poslední porce moči při domočování nebo 24 hodinový sběr. 

Uchovávat při 2-8 °C. ☎ 
Leishmania 
- punktát kostní dřeně, sleziny, jater, uzliny 

Sterilní zkumavka - Uchovávat při 2-8 °C, doručit bez prodlení. ☎ 

Leishmania 
-  bioptát  kožní léze 

Podložní sklo - 
Vzorek tkáně odebraný z vnějšího okraje kožního vředu. 

Uchovávat při pokojové teplotě, doručit bez prodlení. ☎ 

Jiný biologický materiál 
- duodenální šťáva 

Sterilní zkumavka 2-5 ml Uchovávat při 37 °C, doručit bez prodlení. ☎ 

Jiný biologický materiál 
- sputum 

Nádobka (30 ml) 3 ml 
Ranní vykašlané sputum (ne sliny). 
Uchovávat při 2-8 °C. 

Jiný biologický materiál 
- punktát abscesu, cysty 

Sterilní zkumavka 
 

1 ml 
Větší pravděpodobnost záchytu améb v poslední dávce aspirátu. 

Uchovávat při 37 °C, doručit bez prodlení. ☎ 

Kultivace akantaméb  
- seškrab, stěr rohovky 

Kultivační půda - Odběr provádí oftalmolog, vzorek je odebírán přímo na kultivační půdu. ☎ 

Kultivace akantaméb  
- kontaktní čočky, roztok 

Sterilní zkumavka 
Pouzdro čoček 

- Uchovávat při pokojové teplotě, ☎ 

Kultivace akantaméb 
– likvor, bioptát plic, kožní léze 

Sterilní zkumavka - Uchovávat při pokojové teplotě, ☎ 

Identifikace 
- helmint, suspektní útvar, ektoparazit 

Čistá nádobka 
s vodou 

- U ektoparazitů nádobka bez vody. Uchovávat při 2-8 °C 

☎ - po telefonické domluvě 


