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Vyšetření na TBC
verze 05/2016

Materiál,
lokalizace odběru:
nevpisujte

přímý průkaz mykobakterií
mikroskopie prováděna automaticky
u materiálů k tomu vhodných

klasická kultivace (zakládáme vždy)
kultivaci ukončujeme po 9 týdnech

MGIT - zrychlená kultivace
v automatickém systému
kultivaci ukončujeme po 42 dnech

PCR - Mycobact. TBC komplex
PCR - Mycobacterium species
kultivace NTM ("atypická mykobaktéria")
ukončujeme po 12 týdnech
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QuantiFERON-TB Gold Plus
návod na zadní straně žádanky
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pouze po telefonické dohodě
(srážlivá krev)

TBC - protilátky

VÝSLEDEK
doručí osoba pověřená (zřízenec, svoz)
ve výjimečných případech:
osobně
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