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Tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Hmotnost uvádějte alespoň orientační. 
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Žádanka na vyšetření hladin kofeinu 
 

Nemocnice:  Oddělení:  Tel. č.:  

Lékař:  IČZ:  Odbornost:  

Kód diagnózy:  Pojišťovna:  Č. účtu:  

Jméno pacienta:  Rodné číslo:  Gestační 
věk (týdny):  

Hmotnost:  Výška:  ALT:  AST:  kreatinin:  
 
Datum odběru:  Hodina odběru:  
Důvod vyšetření: Známky toxicity: 

  zahájení terapie   ANO   NE 
  periodická kontrola   tachykardie 
  susp. intoxikace   zvracení 
  susp. nedostatečné dávkování   intestinální iritace 
  jiné důvody, jaké:   krvácení z GIT 

   zvýšená dráždivost, třes, neklid, hyperaktivita  
   zvýšená diuréza 
   hyperglykemie 
   jiné:  
 
Dávkování kofeinu: kofein nasazen od:  

dávkování: způsob aplikace: poslední dávka aplikována 
hodina: datum: 

  p.o.  i.v.   

     

     

     
 
Dřívější aplikace teofylinového přípravku (Syntophyllin, Aminophyllin), uveďte 
délku podávání, dávku a způsob aplikace:  

 

 

 

Další léky (přípravek, dávkování):  
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Tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Hmotnost uvádějte alespoň orientační.
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