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Vážení zákazníci, 

 

dovolujeme si Vás informovat o zahájení spolupráce AIL s Centrem klinických laboratoří ZÚ se sídlem 

v Ostravě (pracoviště Brno) a tím o možnosti široké nabídky mikrobiologických vyšetření (diagnostika 

bakteriálních, virových, mykotických, parazitárních nákaz a TBC) včetně přípravy mikrobiálních vakcín. 

Žádanky a odběrové soupravy jsou k dispozici na vyžádání u RNDr. Evy Plíškové (kontakt: 734 699 277) 

nebo v standardně v naší laboratoři (kontakt: 543 244 969), případně přes naší svozovou službu.  

AKI bude zajišťovat svoz odebraných vzorků do Brna v termínech domluvených svozů. Bakteriologická 

vyšetření se provádí na ZÚ v Brně. Výsledkové zprávy pak následně budou distribuovány spolu s našimi 

výsledky k vám. Zároveň si vám dovolujeme poslat informační složky ZÚ s bližšími informacemi.   

 

 

Dále si Vám dovolujme připomenout, že jsme začali nabízet: 

1) Základní biochemická vyšetření – žádanka č. 7 (žádanky jsou k dispozici u svozové služby) 

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 č. 7 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) 25-OH vitamín D - je možné objednávat u všech pojišťoven s výjimkou VZP (111) 

Stanovení (na žádance č. 1 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. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 

Děkujeme. 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

RNDr. Radomír Pilný, MBA 

 

 

 

 

V Brně, dne 10.1.2019 

http://www.akicentrum.cz/
http://www.akicentrum.cz/

