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Vyšetření: 

Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu vyšetření Předmět vyšetření  

802 - Lékařská mikrobiologie  

1. Základní mikrobiologické vyšetření 

výtěru z krku kultivačně 

05_SOP_KMAS-kd_001 Krk výtěr, nosohltan výtěr, tonsily 

výtěr 

2. 
Základní mikrobiologické vyšetření 

endotracheálního aspirátu kultivačně  

a mikroskopicky 

05_SOP_KMAS-kd_042 Endotracheální aspirát 

3. 
Základní mikrobiologické vyšetření 

bronchiálního aspirátu kultivačně a 

mikroskopicky 

05_SOP_KMAS-kd_044 Bronchiální aspirát 

4. Základní kultivační vyšetření stolice 

kultivačně  

05_SOP_KMAS-kd_200 Stolice výtěr z rekta 

5. Základní mikrobiologické vyšetření 

moči kultivačně  

05_SOP_KMAS-kd_240 Moč 

6. Základní mikrobiologické vyšetření 

klinického materiálu z rány kultivačně 

05_SOP_KMAS-kd_400 Rána chirurgická výtěr, rána 

traumatická výtěr 

7. 
Základní mikrobiologické vyšetření 

mozkomíšního moku kultivačně a 

mikroskopicky 

05_SOP_KMAS-kd_440 Mok mozkomíšní 

8. 
Hemokultivační vyšetření 

[Hemokultura aerobní,  

hemokultura anaerobní] 

05_SOP_KMAS-kd_480 Krev 

9. 
Základní mikrobiologické vyšetření 

hnisu nebo obsahu patologické dutiny 

kultivačně  a mikroskopicky 

05_SOP_KMAS-kd_520 Hnis, absces hnis, empyem hnis, 

furunkl hnis, karbunkl hnis, cysta 

punktát, pseudocysta punktát 

10. Mikrobiologické vyšetření cévních 

katétrů kultivačně  

05_SOP_KMAS-kd_640 Cévní katetr 

11. 
Vyšetření citlivosti k antibiotikům 

diskovou difusní metodou a gradientní 

metodou 

05_SOP_KMAS-kc_001 Kultura izolovaného bakteriálního 

kmene 

12. 
Průkaz anti-kardiolipinových protilátek 

flokulačním testem - RPR  

[Lues základní serologie: RPR] 

05_SOP_KMAS-s_007 Sérum, plazma 

13. 

Průkaz povrchového antigenu HBsAg 

viru hepatitidy B chemiluminiscenční 

imunoanalýzou  

[Hepatitis B - HBsAg] 

05_SOP_KMAS-s_012 Sérum, plazma 

14. 

Průkaz protilátek proti povrchovému 

antigenu (antiHbs) viru hepatitidy B 

chemiluminiscenční imunoanalýzou 

[Hepatitis B - antiHBs Ab kvantitativně]  

05_SOP_KMAS-s_013 Sérum, plazma 

15. 

Průkaz protilátek  IgM proti viru 

hepatitidy A chemiluminiscenční 

imunoanalýzou  

[Hepatitis A – anti HAV Ab IgM] 

05_SOP_KMAS-s_014 Sérum, plazma 
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16. 

Průkaz protilátek  IgG proti viru 

hepatitidy A chemiluminiscenční 

imunoanalýzou  

[Hepatitis A – anti HAV Ab IgG] 

05_SOP_KMAS-s_015 Sérum, plazma 

17. 

Průkaz antigenu HIV p24 a protilátek 

proti HIV 1+2 chemiluminiscenční 

imunoanalýzou   

 [HIV 1+2 Ag/Ab] 

05_SOP_KMAS-s_016 Sérum, plazma 

18. 
Průkaz protilátek proti viru hepatitidy C 

chemiluminiscenční imunoanalýzou  

[Hepatitis C – anti HCV Ab] 

05_SOP_KMAS-s_017 Sérum, plazma 

19. 

Průkaz protilátek proti Treponema 

pallidum chemiluminiscenční 

imunoanalýzou  

[Lues základní sérologie: Treponema 

pallidum protilátky] 

05_SOP_KMAS-s_018 Sérum, plazma 

V závorkách […] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech. 

 

 


