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Č.POJIŠTĚNCE:

DATUM NAR:

MUŽ / ŽENA

POJ:

PŘÍJMENÍ:

JMÉNO

POJ:

DATUM ODBĚRU

DG:

DATUM ODBĚRU

IČZ/ODB.:

ODDĚLENÍ:

IČZ/ODB.:

SEROLOGIE
mozk. mok
synoviální tek.

Nabídka vyšetření:
Luetické testy

nevpisujte

S = možno STATIM (zakroužkujte)
t.j. TPPA + RPR (dříve BWR)

RPR-S

zjistit výši titru RPR (jen z indikace dematovenerologa)
ASLO

protilátky proti streptolyzinu O (inhibice hemolýzy)

Revmatoidní faktor

semikvantitativně (latex agl)

Brucelóza

protil. proti Brucella abortus, B.mellitensis, B.suis (latex agl)

Tularemie

protil. proti Francisella tularensis (agl)

Listerióza

protil. proti Listeria monocytogenes a L. ivanovii (agl)

Toxoplasmóza
Inf. mononukleóza

protil. třídy IgG, IgM, IgA, IgE (metodou ELISA), KFR
IM test - heterofilní protilátky

Inf. mononukleóza
Helicobacter pylori

EBV spec. protilátky ELISA (VCA-IgM, VCA/EA-IgG, EBNA-IgG)
protil. třídy IgG (ELFA), u pozitivů WB a protil. proti CagA

S

S
S
S

+ u pozitivních konfirmace a protilátky proti CagA metodou WB
Legionelóza

protilátky - L.pneumophilla IgG a IgM (ELISA)

Pertusse

protil. třídy IgG, IgM, IgA (metodou ELISA, u pozitivů WB)

Tetanus

protil. proti tetanickému toxoidu - kontrola vakcinace (ELISA)

Widalova reakce

protil. proti salmonelám - základní panel

- rozšířený panel - návrat ze zahraničí
Yersinia protilátky

- Vi antigen

protil. proti Y.enterocolitica O3 a O9, Y.pseudotuberculosis

Mykózy - stanovení protilátek (všechna 3 agens)
protilátky proti Candida sp. (IHA)

protilátky proti Aspergillus sp. (IHA)
Mykózy - stanovení antigenů (ELISA, ICHR)
Aspergillus sp.
Borelióza

Candida sp.

Cryptococcus sp.

ELISA - protil. třídy IgG a IgM (u pozitivů WB)
WB - protil. třídy IgG a IgM (bez ohledu na výsledek ELISA)

v případě pozit. nálezu v likvoru doplníme hodnocení HEB - AI Bb IgG (resp IgM) index
Prokalcitonin kvantitativně (metodou ELFA)
Poznámka

Tel.

krev
sérum

Materiál:

S
VÝSLEDEK
doručí osoba pověřená
(zřízenec, svoz)

Razítko oddělení ve výjimečných případech:
osobně
poštou
Podpis lékaře

tisk žádanky je možný z intranetu (LABO) a z www.bulovka.cz (odd. mikrobiologie), v NNB lze použít elektronickou žádanku !!!
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