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Vážení zákazníci, 

s platností od 1. 12. 2018 zařazujeme do nabídky AIL, AKI, spol. s r.o. následující stanovení: 

 

1) Základní biochemická vyšetření  

Stanovení jednotlivých analytů (viz Žádanka 7: Biochemie a ostatní) se provádí ze srážlivé krve (sérum). 

Referenční rozmezí naleznete v instrukci Referenční hodnoty laboratorních vyšetření, která je k dispozici ke 

stažení na www.akicentrum.cz. Doba odezvy pro všechna stanovení je 1 pracovní den.  

 

2) Elektroforéza s následnou imunofixací (stanovení monoklonální gamapatie) + celková bílkovina 

Stanovení (na žádance jako ELFO proteinů s následnou imunofixací + celková bílkovina) se provádí ze 

srážlivé krve (sérum). Stabilita všech analytů v séru po odběru je 48 hodin při teplotě 2-8 °C nebo delší dobu při 

teplotě cca -20 °C. Stanovení celkové bílkoviny slouží pro kvantifikaci případného monoklonálního 

imunoglobulinu. Cena výkonu celková bílkovina (81365) je 15 bodů. Referenční rozmezí pro ELFO, celkovou 

bílkovinu a monoklonální imunoglobulin naleznete v instrukci „Referenční hodnoty laboratorních vyšetření“, 

která je k dispozici na www.akicentrum.cz. Doba odezvy je cca 10 dní. Cena výkonu (91397) je 1223 bodů. 

 

3) Glykovaný hemoglobin 

Stanovení (na žádance jako glykovaný hemoglobin) se provádí z nesrážlivé krve (EDTA). Stabilita analytu v 

nesrážlivé krvi po odběru je 3 dny při pokojové teplotě nebo 7 dnů při teplotě 2-8 °C. Referenční rozmezí je 

>42 mmol/mol, přičemž cílová koncentrace v séru pacienta by měla být 20-42 mmol/mol 
(příbalový leták BIO-RAD)

. 

Doba odezvy je 1 pracovní den. Cena výkonu (81449) je 205 bodů. 

 

4) 25-OH vitamín D - je možné objednávat u všech pojišťoven s výjimkou VZP (111) a Vojenské 

pojišťovny (201) 

Stanovení (na žádance jako 25-OH Vitamín D) se provádí ze srážlivé krve (sérum). Stabilita analytu v séru po 

odběru je 72 hodin při pokojové teplotě nebo 12 dnů při teplotě 2-8 °C. Referenční rozmezí je >75 nmol/l, 

přičemž cílová koncentrace v séru pacienta by měla být 75-100 nmol/l 
(příbalový leták Abbott)

. Doba odezvy je 48 

hodin. Cena výkonu (81681) je 1463 bodů. 

 

 

Děkujeme. 

S pozdravem a přáním klidného konce roku, 

 

RNDr. Radomír Pilný, MBA 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 1. 12. 2018 
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