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Meno: 
      

Priezvisko: 
      

Rodné číslo: 
      

Č.poisťovne: 
      

EU poistenec  
(prosíme 
priložiť kópiu 
preukazu)  

 

Bydlisko:      
 

Pečiatka lekára: 

Klinická diagnóza: 
      

Terapia: 
      

Dátum a čas odberu: 
      

Poznámka lekára: 
      

 

Respiračný trakt - kultivácie Urogenitálny trakt - kultivácie  drén        redon 

 výter z nosa         + ster z nosnej sliznice na eozinofily   
moč spontánny   cievkovaný  
                            z permanentného katétra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 katéter    kanyla  

 výter z hrdla (HCD)      výter z tonzíl  
výter z pošvy       cervixu 
                            uteru      uretry 
 

 okolie katétra 

 laryng                           nazofaryng  ejakulát  ložisko 

 spútum                         bronchoalveolárna laváž (BAL) 
Neisseria gonorrhoeae 
Výter z:  cervixu  pošvy  uretry 

 pustula 

 výter z jazyka               výter z dutiny ústnej 
Trichomonas vaginalis 
Výter z:  cervixu  pošvy  uretry 

 iný ster :       

 výplach z dutín             sekrét 
Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum 
Výter z:  cervixu  pošvy  uretry 

 tkanivo:       

 aspirát                          tracheostomická kanyla 
Gardnerella vaginalis: 
Výter z:  cervixu  pošvy  uretry 

 pleurálny punktát 

Respiračné vírusy – dôkaz antigénov (výter z nosa) Dôkaz antigénov  lochie 

 Influenza A+B              RSV + Adenovirus  
Chlamydia trachomatis antigén 
                       cervix  uretra 

 dialyzát 

Gastrointestinálny trakt - kultivácie  Legionella pneumophila antigén z moču  žlč 

 výter z rekta                stolica    Streptococcus pneumoniae antigén z moču  stómia 

 
kultivácia Campylobacter jejuni    

                                    zo stolice  z výteru rekta 
Klinický materiál - kultivácie  patologický materiál :       

 
kultivácia Yersinia enterocolitica 
                                    zo stolice  z výteru rekta 

 
výter z oka 

 ľavé pravé 
 diabetická noha  anaeróbne 

 kvasinky zo stolice      plesne zo stolice  
výter z ucha 

 ľavé  pravé  stredné 
 

 duodenálny obsah 

Dôkaz antigénov zo stolice  ster z kože  žalúdočný obsah 

 Adeno/Rota/Noro virus       Astrovirus    ster z rany          anaeróbne  hemokultúra 

 
Enterovirus (Polio, Echo,    Yesinia enterocolitica 
Coxsackie vírusy)               Campylobacter jejuni 

 výter z operačnej rany 
 aeróbna        anaeróbna 
 mykotická     lytická 

 
Clostridium difficile toxín A/B  
               C. difficile – GDH (glutamátdehydrogenáza) 

 absces               anaeróbne  ster z kože pred hemokultúrou 

Parazitologické vyšetrenie  punktát               anaeróbne  likvor + kvasinky 

 stolica                          perianálny zlep  hnis                    anaeróbne  
Iný materiál :       

 
Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba 
histolytica – dôkaz antigénov zo stolice 

 dutina brušná     anaeróbne  

Helicobacter pylori v žalúdočnej sliznici  ulcus  

 mikroskopický dôkaz     ureázový test   kultivácia  dekubitus  

 Helicobacter pylori – antigén zo stolice  centrálny venózny katéter  

Laboratórne číslo: 

http://www.nemocnicapp.sk/

