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Vážení zákazníci, 

 

s platností od 1.2.2017 dojde v nabídce Alergologické a imunologické laboratoře Aki, spol. s r.o. 

k následujícím změnám:  

 

1. Z důvodu změny dodavatele méně četných specifických IgE, rozšiřujeme 

nabídku na více než 900 položek (viz příloha): 

Požadovaný alergen, který není uvedený na našich současných žádankách (Specifické IgE 1, Specifické 
IgE 2), prosím, dopisujte ručně na žádanky Specifické IgE 1 nebo Specifické IgE 2, případně na 

výměnný list. Výměnný list musí splňovat předepsané požadavky pro úplnost informací (tj. jméno, 

příjmení, rodné číslo, diagnózu, pojišťovnu, požadovaná vyšetření, razítko odesílajícího lékaře a datum 

odběru). 

Standardní doba odezvy u všech specifických IgE a komponent, které jsou v příloze označeny písmeny 

„i“ a „c“ je 48 hodin od dodání vzorku do laboratoře. U alergenů označených písmenem “e“ může být 

doba odezvy až 21 dnů od převzetí vzorku laboratoří.  

Nově nabízíme také vyšetření specifických IgE pro následující kovy: měď, chrom, kobalt, zlato, 

platina a nikl. Doba odezvy je 21 dnů.  

Bližší informace o metodách a svozu biologického materiálu naleznete na www.akialerg.com. 

Pro všechna stanovení specifických IgE je požadována srážlivá krev (sérum).  

Všechna specifická IgE včetně komponent a směsí jsou účtována za 343 bodů. 

 

2. Doplnění názvu specifických IgE o princip stanovení   

Z důvodu požadavků normy ISO 15189 je název specifických IgE doplněn o princip, kterým jsou tyto 

protilátky stanoveny. Nově budou mít všechny specifické IgE za názvem zkratku technologie, která byla 

pro stanovení použita, např.: Brambora_c.  

 

Metody používané v AKI, spol. s r.o. pro stanovení specifických IgE: 

výrobce 
reagencií 

 
analyzátor 

metody 
princip 
stanovení  

zkratka poznámka  

Siemens Immulite 
Směsi, jednotlivé 
alergeny  

CLIA _c 
hlavní metoda pro 
stanovení specifických 
IgE 

Dynex DS-2 
Směsi, jednotlivé 
alergeny  

ELISA _e 
málo početné a raritní 
alergeny 

Phadia Phadia 
Směsi, 
komponenty 

ImunoCUP _i 
komponenty a vybrané 
alergenové směsi 

 
 
 
 
 



 
A K I ,  s p o l .  s  r .  o .  

V i n o h r a d y  8 ,  B r n o ,  6 3 9  0 0  

Im uno log ick á  a  a le rgo log ick á  labora to ř  
 NÁZEV DOKUMENTU 

INTERNÍ SDĚLENÍ PRO PARTNERY ALERGOLOGICKÉ A 
IMUNOLOGICKÉ LABORATO ŘE 1/2017 

STRANA 
DOKUMENTU 

2/3 

 

3. Test aktivace bazofilů (BAT) stanovujeme pro všechny hmyzí, lékové a potravinové 

alergeny z rozšířené nabídky stanovení specifických IgE (viz příloha). 

Požadovaný alergen, prosím, dopisujte ručně na žádanky Specifické IgE 1 nebo Specifické IgE 2, 

případně na výměnný list. Výměnný list musí splňovat předepsané požadavky pro úplnost informací (tj. 

jméno, příjmení, rodné číslo, diagnózu, pojišťovnu, požadovaná vyšetření, razítko odesílajícího lékaře a 

datum odběru). 

BAT stanovuje laboratoř v pracovní dny pondělí - čtvrtek po telefonické domluvě. Vzorek je nutné 

doručit do laboratoře v den odběru do 9 hodin (odběrová souprava K3EDTA), vzhledem k tomu je 

možné odběr dohodnout a provést v Aki, spol. s r.o. Při požadavku na BAT je nutné vždy kontaktovat 

laboratoř alespoň týden před odběrem vzorku z důvodu zajištění potřebného alergenu (tel.: 543 244 

969 nebo 733 644 623). Alergen, který laboratoř nemá v nabídce, je lze dodat ke stanovení v tekuté 

podobě společně se vzorkem.  

Stanovení BAT je účtováno za 1050 bodů, doba odezvy je 48 hodin. 

 

4. Ze současné nabídky rušíme následující stanovení specifických IgE: 
 
C312 Laktóza    
M018 Fusarium culmorum   
F063 Kefír     
G009 Psineček bílý    
C222 Makrolidy směs  
O071 Staphylococcus aureus  
O051 Streptococcus viridans  
C801 Haemophillus influenzae  
C616 Jód     
K001 Akryl     
C294 Metamizol    
T051 Pajasan žláznatý  
P002 Tasemnice   

 
B017 Nylon   
E217 Fretka    
F324 Chmel   
C638  Talek   
O002  Escherichia coli  
C636  Sacharin  
O007  Seminální plasma 
O070  Sperma ejakulát  
O072  Sperma sediment 
C649  Thiopental  
C350  Dexamethazon  
C300  Kodein   
C470  Lecitin 

  
Děkuji za pochopení. 

 

S přáním pěkného dne, 

 

RNDr. Radomír Pilný, MBA 

 

 

V Brně, dne 6.2.2017 


