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1. Účel 
Účelem dokumentu je stanovit jednotný postup při odběru biologického materiálu v Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pro toxikologickou laboratoř SOUDL s cílem správně 
technicky provedeného odběru s řádně vyplněnou žádankou a včasným a správným odesláním vzorku 
pro laboratorní analýzu, při dodržení všech zásad BOZP.  

2. Platnost 
Tento dokument je součástí dokumentace Integrovaného systému řízení Krajské zdravotní, a.s. a je 
závazný pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní, a.s.  

3. Použité zkratky a pojmy 
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
KZ    Krajská zdravotní, a.s. 
Biologický materiál  všechny tělní tekutiny, výměšky a tkáně jednotlivých orgánů.  
SOUDL UL/SOUDL  Oddělení soudního lékařství a toxikologie 

4. Odpovědnosti a pravomoci 

Činnosti/ Funkce 
Všeobecná sestra/ 
porodní asistentka/ 
zdravotní laborant 

Zdravotnický 
asistent 

Ošetřovatel/ka Sanitář/ka 

Odběr biologického 
materiálu 

O O S - 

Příprava žádanky O O - - 

Transport biologického 
materiálu do laboratoře 

O O O O 

Úklid pomůcek O O S S 
O – osoba, která danou činnost vykonává a odpovídá za její provedení 
S – osoba, která při dané činnosti spolupracuje 

5. Popis 

5.1 Základní informace 
Toxikologická laboratoř SOUDL ÚL provádí analýzy a zpracování vzorků biologického materiálu přijatých 
jak ze zdravotnických pracovišť KZ, a.s., tak i mimo KZ, a.s. Dále provádí zpracování vzorků biologického 
materiálu odebraných při pitvě a pro potřeby PČR a dalších osob (samoplátci, zaměstnavatelé). 

Toxikologická laboratoř SOUDL ÚL odběry biologického materiálu neprovádí. Žadatel si odběr 
biologického materiálu, materiál potřebný k odběru biologického materiálu a doručení biologického 
materiálu do laboratoře zajišťuje sám. 

Požadavky na vzorky biologického materiálu jsou definovány v KZ03_SM0233 UL SOUDL Laboratorní 
příručka kapitola 8 - Odběry biologického materiálu a dále je třeba se řídit nařízeními Metodického 
pokynu pro postup při laboratorních stanovení alkoholu v krvi a Metodického pokynu pro postup 
při vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi anebo v moči.  

5.1.1 Průběh odběru biologického materiálu 

Před každým odběrem si žadatel řádně vyplní žádanku KZ03_FO0933 UL SOUDL Žádanka 
o toxikologické vyšetření nebo KZ03_FO1875 UL SOUDL Žádanka o toxikologické vyšetření – 
samoplátci. 

Pracovník provádějící odběr zkontroluje totožnost pacienta (je-li to možné). Odběrová nádobka se označí 
jménem pacienta, rodným číslem, datem a časem odběru. Provede se odběr do stanovených odběrových 
nádobek pro jednotlivé typy stanovení. Pokud na odběrové nádobce nebo zkumavce není datum a čas 
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odběru materiálu, musí tato informace být na žádance. Poté se vzorek s vyplněnou žádankou předá 
pověřené osobě (nejčastěji sanitář), která provede transport do laboratoře (viz KZ03_ST1599 UL SOUDL 
SOP Transport biologického materiálu do laboratoře). 

5.2 Požadavky na jednotlivá stanovení 

5.2.1 Etanol a těkavé látky 

Odběry se nesmí provádět do zkumavek s gelem fy Sarstedt (žlutý uzávěr) z důvodu falešně pozitivních 
nálezů (toluen a jiné těkavé látky). K odběru se používají jednorázové odběrové soupravy, eventuálně 
skleněné zkumavky, které musí být zajištěné proti otevření. 

Odběr se provádí zpravidla z loketní žíly. Kůže se před odběrem dezinfikuje vhodným dezinfekčním 
nealkoholickým prostředkem.  

Množství odebírané krve: odběr provést do 2 zkumavek o obsahu cca 6 ml nebo do příslušného 
odběrového setu pro vyšetření etylalkoholu. 

5.2.2 Léky a drogy 
Pro screeningové toxikologické vyšetření léků a drog je prioritou odběr moče, eventuálně žaludečního 
obsahu. V krvi je následně prováděno kvalitativní vyšetření. Kvantifikace látek je prováděna na vyžádání.  

Množství biologického materiálu potřebného k analýzám a základní požadavky na vzorky: 
Moč – odběr provádět do čistých, suchých, chemicky inertních nádob. Pokud byl na umytí nádob použit 
dezinfekční prostředek, je nutno provést řádný výplach destilovanou vodou, neboť zbytky dezinfekčních 
prostředků mohou způsobit zkreslení výsledku analýz.  
Minimální množství moče k toxikologickému vyšetření je 50 – 100 ml, (s výjimkou dětských pacientů nebo 
v opodstatněných případech). 
Žaludeční obsah – první podíl výplachu žaludku (případně zvratky), 50 – 100 ml 
Krev – minimálně 1 zkumavka o obsahu 6 ml srážlivé krve, v případě požadavku na kvantifikaci 
(stanovení koncentrace prokázaných léků) je třeba odebrat 2 zkumavky 

5.2.3 Karboxyhemoglobin (COHb) 

K analýze zajistit 4 ml nesrážlivé krve z loketní žíly v 16 ml roztoku citrátu sodného (0,24 %). 
Lahvičky jsou k získání připravené a naplněné v ústavní lékárně MN UL, v lékárně MN, nebo po předchozí 
domluvě v Toxikologické laboratoři. Odebranou krev je třeba lehce zamíchat. V případě, že není 
k dispozici roztok citrátu sodného, lze po předchozí domluvě odebrat 1x zkumavku nesrážlivé krve 
(zkumavka na krevní obraz – fialová zátka). 

5.2.4 Kyselina hippurová 

Minimálně 50 – 100 ml moče do čisté, suché, chemicky inertní nádoby. Pokud byl na umytí nádob použit 
dezinfekční prostředek, je nutno provést řádný výplach destilovanou vodou, neboť zbytky dezinfekčních 
prostředků mohou způsobit zkreslení výsledku analýz. 

5.2.5 Paracetamol 

Vyšetření se provádí ze séra (případně plazmy). Je možné použít antikoagulanty EDTA, heparin, citrát 
a oxalát/fluorid. Plnou krev nelze použít. Odebrat jednu plnou zkumavku krve o obsahu cca 6 ml. Vzorek 
odebírat nejméně 4 hodiny po požití léku. 

5.2.6 Speciální vyšetření – novorozenci  
Smolka – maximální množství do čisté, suché, chemicky inertní nádoby 
Moč – 2 - 5 ml do čisté, suché, chemicky inertní nádoby. Pokud byl na umytí nádob použit dezinfekční 
prostředek, je nutno provést řádný výplach destilovanou vodou, neboť zbytky dezinfekčních prostředků 
mohou způsobit zkreslení výsledku analýz 
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5.2.7 Vlasy 

Odběr se provádí při podezření na chronické zneužívání návykových látek, kdy se z týlní krajiny ustřihne 
pramen vlasů o délce cca 10 cm a tloušťce tužky. Pramen je nutno před odstřižením svázat, aby došlo 
k zachování celistvosti pramenu a označit tu část, která se nacházela u kořínků vlasů.  

5.2.8 Odběry biologického materiálu ze zemřelých 

5.2.1.1 Krev a moč 
Z těla zemřelých osob se odběr vzorků provádí výhradně v souvislosti s pitvou. V průběhu pitvy odebírá 
pitevní laborant ev. lékař dle rozhodnutí lékaře vzorek krve (10 ml), moče (50 – 100 ml) k laboratorním 
analýzám. Vzorky biologického materiálu jsou zajištěny do odběrových nádob, které jsou řádně označeny 
jménem a číslem pitvy. 
Ke stanovení hladiny etanolu v krvi se odebírá do označené zkumavky se vzduchotěsným uzávěrem min. 
5 ml krve. 
Vzorky moče a krve jsou k dalšímu laboratornímu zpracování uloženy do přepravního koše a předány 
na příjmovém místě. Materiál přebírá laborantka toxikologické laboratoře. 

5.2.1.2 Vzorky orgánů 

V průběhu pitvy odebírá pitevní laborant ev. lékař dle rozhodnutí lékaře vzorek žaludečního obsahu 
(100 ml), jater (50 g), ledvin (50 g) nebo jiných orgánů k laboratorním analýzám. Vzorky biologického 
materiálu jsou zajištěny do odběrových nádob, které jsou řádně označeny, následně uloženy 
do přepravního koše a předány na příjmovém místě laborantce toxikologické laboratoře. 

5.2.1.3 Výtěry z tělních otvorů 

Pitevní laborant provede výtěry z tělních dutin zemřelého sterilní štětičkou, tu vloží do řádně označené 
zkumavky a uzavře. Následně ji vloží do přepravního koše a po ukončení pitevního provozu odnese 
společně s dalším biologickým materiálem na příjmové místo toxikologické laboratoře.  

5.3 Transport biologického materiálu 
Okamžitě po odběru se biologický materiál transportuje v omyvatelném termoboxu tak, aby nedošlo k jeho 
znehodnocení fyzikálními vlivy a k ohrožení fyzických osob. Během transportu nesmí dojít ke kontaminaci 
žádanky přepravovaným biologickým materiálem. Žádanka se ukládá odděleně od nádob s biologickým 
materiálem. 

5.4 Příjem biologického materiálu do toxikologické laboratoře 
Do laboratoře je přijímán pouze řádně označený materiál, dodaný v odběrových nádobách k tomuto účelu 
určených. Materiál přijímaný do toxikologické laboratoře musí být dodán s nepoškozenou 
a nepotřísněnou žádankou o provedení vyšetření. Příjem biologického materiálu probíhá na příjmovém 
místě toxikologické laboratoře a řídí se KZ03_ST1600 UL SOUDL SOP Příjem biologického materiálu. 

5.4.1 Údaje na žádance o toxikologické vyšetření  
Na Žádance musí být uvedeno: 

 jméno a příjmení pacienta 
 číslo pojištěnce (neshoduje-li se s rodným číslem) 
 rodné číslo pacienta nebo datum narození (novorozenci, cizinci) 
 v případě, že není totožnost pacienta známa, jiný způsob identifikace 
 kód zdravotní pojišťovny, eventuálně informace o způsobu úhrady (samoplátce, faktura) 
 požadavek na rychlost provedení analýz (rutina, statim) 
 jednoznačně definované požadavky na vyšetření 
 identifikace ordinujícího oddělení, číselný kód lékaře, podpis lékaře 
 kódy diagnóz 
 datum a čas odběru biologického materiálu 
 druh odebraného biologického materiálu 
 telefonické spojení na kliniku, oddělení nebo zdravotnické zařízení 
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5.5 Hlavní chyby při odběru biologického materiálu 
Za dodržení podmínek preanalytické fáze (odběr biologického materiálu a jeho transport do laboratoře) 
odpovídá žadatel. 

5.5.1 Chyby při přípravě pacienta 

Odběr krve nesmí být proveden z místa, kde je zavedena infúze. Místo vpichu nesmí být znečištěno 
látkou, která je následně v krvi stanovována (například etanolová dezinfekce při stanovení etanolu v krvi 
apod.). 

5.5.2 Chyby při adjustaci, skladování a transportu 
 nedostatečné označení odběrové nádoby s biologickým materiálem 
 znečištění (potřísnění) zkumavky či odběrové nádoby biologickým materiálem 
 skladování a transport vzorku při nevyhovující teplotě – vzorky je třeba neprodleně dopravit 

do laboratoře tak, aby nedošlo ke změně jejich složení (rozklad stanovovaných látek, hniloba a jiné).  
Pokud nelze vzorky neprodleně předat do laboratoře, musí být uloženy v chladničce při teplotě 2 – 8°C 
(ideálně uzamčené).  

6. Dokumentace 
 Související dokumenty 

KZ03_SM0233 UL SOUDL Laboratorní příručka 
KZ03_FO0933 UL SOUDL Žádanka o toxikologické vyšetření 
KZ03_FO1875 UL SOUDL Žádanka o toxikologické vyšetření – samoplátci  
KZ03_ST1599 UL SOUDL SOP Transport biologického materiálu do laboratoře 
KZ03_ST1600 UL SOUDL SOP Příjem biologického materiálu 
Metodický pokyn pro postup při laboratorních stanoveních alkoholu v krvi  
Metodický pokyn pro postup při vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi anebo v moči 

7. List provedených změn a revizí 
Číslo 
změny 

Kapitola/strana Stručné zdůvodnění obsahu změny 
Datum 

účinnosti 
Schválil 

1. Celý dokument Kontrola a drobné úpravy v textu 1.7.2015 VL SOUDL 
2 Celý dokument Kontrola a drobné úpravy v textu 1.9.2015 VL SOUDL 
3. Celý dokument Úprava a doplnění textu 15.12.2019 VL SOUDL 
     
     

 


