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Tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Hmotnost uvádějte alespoň orientační. 
Odběry provádějte nejlépe 2. - 3. den po nasazení (v indikovaných případech, zejména u kriticky nemocných nebo akutně 
dialyzovaných již při 2. dávce); 1. odběr = těsně před podáním, 2. odběr = za 30 minut po dokapání infuze nebo 1 hodinu 
po i.m. aplikaci; vždy pokud možno z periferní žíly a z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno.  
U beta-laktámových antibiotik odebírejte pouze 1 odběr pokud možno těsně před aplikací ranní dávky. 
 *) Sérový kreatinin a CRP odebírejte nejlépe v den odběru hladin antibiotik a výsledek dodejte telefonicky, jinak uvádějte 
sérový kreatinin a CRP stanovené 1 den před odběrem hladin antibiotik. 
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Laboratoř tel.:   59 737 4394 
Konzultace tel.: 59 737 2289 

Žádanka na vyšetření hladin antibiotik 
 

Nemocnice:  Oddělení:  Tel. č.:  

Lékař:  IČZ:  Odbornost:  

Kód diagnózy:  Pojišťovna:  Č. účtu:  

Jméno pacienta:  Rodné číslo:  

Hmotnost:  Výška:  kreatinin*):  urea:  CRP*):  
 
Datum odběru:  odběr před podáním v:  hod. 

antibiotikum nasazeno dne:  čas podání v:  hod. 

Mikrob:  MIC:  odběr po podání v:  hod. 
Důvod vyšetření: Indikace: 

  1. vyšetření   endokarditida 
  opakované vyšetření   meningitida 
  snížená funkce ledvin   infekce urotraktu 
  CVVH   sepse 
  kombinace s léky ototoxickými a nefrotoxickými   ventilátorová pneumonie 
  podávání ATB více než 10 dnů   jiná:  
 jiné důvody, jaké:   

  
 

Antibiotikum:   amikacin   gentamicin   vancomycin   meropenem 

   piperacilin/tazobactam   ceftazidim    cefotaxim   cefepim 

Dávka:  Interval podávání:  způsob aplikace: 
  infuze - délka  hod. 

  i.m.  
 
Další léky (přípravek, dávkování):  

 

 

 

 

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


Odběry provádějte nejlépe 2. - 3. den po nasazení (v indikovaných případech, zejména u kriticky nemocných nebo akutně dialyzovaných již při 2. dávce); 1. odběr = těsně před podáním, 2. odběr = za 30 minut po dokapání infuze nebo 1 hodinu po i.m. aplikaci; vždy pokud možno z periferní žíly a z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno. 

U beta-laktámových antibiotik odebírejte pouze 1 odběr pokud možno těsně před aplikací ranní dávky.

 *) Sérový kreatinin a CRP odebírejte nejlépe v den odběru hladin antibiotik a výsledek dodejte telefonicky, jinak uvádějte sérový kreatinin a CRP stanovené 1 den před odběrem hladin antibiotik.
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