
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

Kolektív SK-Lab s.r.o. Lučenec, február 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Metodický list 2/2020
Odberové nádobky na moč

v rámci ďalšej štandardizácie preanalytickej fázy Vám – našim klinickým partnerom budeme bezplatne
poskytovať nádobky pre odber moču. Sú určené pre jednorázový odber (možné poskytnúť pacientovi pre
odber stredného prúdu rovno do nádobky) aj zbieraný moč (po zbere do väčšej nádoby je potrebné preliať
cca 20-40 ml moču po jeho dôkladnom premiešaní).

Hlavnou výhodou je vylúčenie analytických interferencií s predchádzajúcim obsahom nádobky (lieky,
potraviny...), prevencia vyliatia materiálu pri transporte (nádobku je možné pevne uzavrieť) a vylúčenie
zámeny pacienta a jenorázovej vs. zbieranej vzorky moču (jednoduchšie označovanie vzorky na štítok).

Organizačné poznámky
Prostredníctvom našich vodičov obdržíte nové odberové nádobky v počte zodpovedajúcom počtu
zaslaných vzoriek. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo pripomienok prosím kontaktujte L. Zagyiovú
(lydia.zagyiova@sklab.sk) alebo Mgr. J. Laukovú na tel. 047/4333211.

V prípade, že ste sa rozhodli odberové nádobky na moč nepoužívať, dajte nám prosím tiež vedieť.

Veríme, že štandardizácia a ucelenie odberového systému prispeje k skvalitneniu procesov preanalytickej fázy a v 
neposlednej rade tiež k Vašej pracovnej pohode.
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