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ODBĚR MOČI        Pokyny pro pacienty 
 
Vážený paciente,  
 
v následujících dnech Vám bude vyšetřena moč chemicky a morfologicky. K zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto 
pokyny: 
 
1. Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče. 
2. Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná. 
3. Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou. 
4. K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče. 
5. U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace. 
6. K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám dá lékař. K 

bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku. Tu Vám také vydá ordinující lékař. 
7. Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou 

zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče má být asi 10 ml. 
Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek. 

8. Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a rodným číslem.  
9. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně 2 hodiny. Proto není vhodné 

vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.  
 
Sběrná místa p ři Oddělení klinické biochemie MN Plze ň, Privamed, a.s. 
 
Odběrová místnost na II. poliklinice, Francouzská 4, Plz eň 
Telefon: 378 014 246 
Odběrová místnost slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, 
mikrobiologická, sérologická a pro příjem doneseného materiálu.  
 
Laborato ř na III. poliklinice, Čechova 44, 301 00 Plze ň 
tel: 373 723 264 
Na tomto pracovišti se provádí základní biochemická vyšetření, vyšetření krevního obrazu, moče (chemicky i sediment), CRP, 
troponinu T a sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo. 
 
Odběrová místnost na IV. poliklinice, Masarykova 62, 31 2 00 Plzeň 
Telefon: 377 260 219 
Na tomto pracovišti se provádí vyšetření krevního obrazu, moče (chemicky i sediment), CRP z plné krve, troponinu T a 
sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo. 
 
Odběrová místnost na poliklinice ve St říbře, Benešova 511, 349 01 St říbro 
Telefon: 374 633 548 
Na tomto pracovišti se provádí základní biochemická vyšetření, vyšetření krevního obrazu (bez diferenciálu), moče (chemicky i 
sediment), CRP z plné krve, troponinu T a sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo. 
 
Laborato ř na poliklinice v Blovicích, Palackého 259, 336 01 B lovice 
tel: 371 523 745 

Na tomto pracovišti se provádí základní biochemická vyšetření, vyšetření krevního obrazu (bez diferenciálu), moče (chemicky i 
sediment), CRP z plné krve, troponinu T a sedimentace. Laboratoř slouží jako sběrné a odběrové místo (odběr z prstu). 

 
Odběrová místnost v MN Privamed, a.s. 
Odběrové místo v areálu nemocnice je umístěno v přízemí budovy nemocnice. Odběrová místnost slouží pro ambulantní 
odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická, 
vyšetření glykemické křivky. Do tohoto střediska jsou soustředěny odběry se specifickými požadavky na odběr a transport 
odebraného materiálu do laboratoře (odběry kostních markerů a jejich uchování v  ledu) nebo na přípravu nemocného (odběr 
po odpočinku, po standardní snídani a podobně) 
 
Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 14:00 hodin 
Telefon: 377 182 373 

 
 

Děkujeme za spolupráci 
Oddělení klinické biochemie MN Plzeň, Privamed, a. s. 


