
 

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8 

 Oddělení klinické hematologie a transfuze tel. 266082373 
 

ŽÁDANKA O PŘEDTRANSFUZNÍ VYŠETŘENÍ 

A O TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY 

 
Název oddělení: ………………………………. 

 

Kód oddělení: ……………Telefon: ………….. 

 

 

……………………………………………………  

PŘÍJMENÍ A JMÉNO           

 

……………………………………………………       ……………      …………… 

        RODNÉ ČÍSLO     ZP        diagnóza 

 

Odběr: datum …………… čas ………… odebral: ………………………………. 

    

Primární vzorek: krev pupečník 

   

Naléhavost:  Rutina  Statim  Vitální indikace 

       

Připravit:    na den ………… hodinu …………k plánované operaci ………………… 

   
 

Transfuze v minulosti: ne ano  Těhotenství: počet ……………… 

Transfuze v posledních 28 dnech:  ne ano  Potraty: počet ……………… 

Reakce po transfuzích: ne ano  Týden gravidity: …………………… 

Protilátky (antierytrocytární, jiné): ne ano  Aplikace anti-D datum: ……………. 

specifita (kdy ev. kde) ………………………....    

 

Požadujeme: 

  Počet jednotek  

Vyšetření  Typ přípravku k podání rezerva Zvláštní úprava 

 Krevní skupina  EBR ………… …………  ozáření 

 Screening protilátek  ERD ………… …………  promytí 

 Zkouška kompatibility  Plasma ………… …………   

 Přímý Coombsův test  Plasma deleu ………… …………   

 Identifikace protilátek  TAD ………… …………   

 Titrace chladových protilátek       

     

Jmenovka a podpis ordinujícího lékaře:………………………………………………………. 

 

Telefonické doobjednání transfuzního přípravku/ požadavku: 

Datum + čas Požadavek Jméno objednávajícího Jméno laboranta 
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 Razítko oddělení: 

 

 Razítko oddělení: 

 


