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SBĚR MOČI        Pokyny pro pacienty 
 
Vážená paní, vážený pane, 
abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí v celodenním období. Sběr moče 
probíhá od nedělního rána do pondělí, moč budete uchovávat v čistě vymyté plastové lahvi, popřípadě lahvích.   
 
Postupujte přesně podle následujících pokynů: 
 
1. Ráno po probuzení se vymočíte do záchodu (NIKOLI DO LAHVE! ) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při 

stolici) sbírat do lahve. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět po probuzení ve stejném čase jako při začátku sběru, se do 
láhve vymočíte naposledy. Moč pečlivě promíchejte, změřte  a zapište objem a odlijte alespoň 10 ml promíchané moči do 
čisté lahvičky. 

2. Během vyšetření jezte obvyklou stravu a vypijte za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin.  
3. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem 

po dobu sběru moče vynecháte. 
4. Láhev s močí uchovávejte během sběru na chladném místě. 
5. Žádanku a lahvičku (zkumavku) s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče pracovnici odběrového pracoviště 
 
Přesné dodržení pokyn ů je podmínkou vyšet ření 
 
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. 
 


