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Úvod 
 

Téma své bakalářské práce, Laboratorní příručky odběru krve a jejich 

využití v praxi, jsem si vybrala především díky své zkušenosti z praxe. Od první 

chvíle, kdy jsem se tento výkon učila ve škole, mne fascinovalo, jak z tak malého 

odebraného vzorku je možné zjistit tolik potřebných informací a zároveň může tak 

malý vzorek zachránit lidský život. Proto jsem se rozhodla zpracovat na toto téma 

svou bakalářskou práci, kdy se budu věnovat především problematice 

laboratorních příruček pro odběr žilní krve. 

V dnešní době se výkon odběru krve stal již běžnou zdravotnickou rutinou a 

spousta zdravotnických pracovníků to i považuje za jednoduchý výkon. Kolikrát 

se však sestra může dostat do úzkých, když si není jistá, jak přesně u odběru žilní 

krve postupovat, zda se před odběrem má cvičit končetinou, či ne, nebo zda 

pacientovi může odebrat krev, když mu byla aplikována infuzní terapie. To vše, 

by se měla sestra dočíst v laboratorní příručce, kterou si sestavuje každá laboratoř 

sama. 

Laboratorní příručky jsou veřejně dostupné materiály na internetových 

stránkách nemocnic či laboratoří, které může využít jak zdravotnický pracovník, 

tak i pacient, který se připravuje na odběr krve a není dostatečně poučený od 

svého lékaře, nebo se chce ujistit, že přípravu provádí správně. 

Cílem této práce je zjistit, zda jsou laboratorní příručky pro odběr žilní krve 

dostatečně popisující a zda obsahují vše potřebné pro ošetřovatelskou praxi. Data 

získám pomocí záznamového archu, který vyplním dle laboratorních příruček 

dostupných z nemocnic z celé České republiky, a vyhodnotím je graficky 

s následným komentářem. 
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1 Teoretická část 

1.1 Krev 

 

Krev je červeně zbarvená tekutina obsahující tekutou část - krevní plazmu, a 

pevnou část - krevními elementy. Její význam spočívá v plnění několika životně 

důležitých funkcí pro organismus, které udržují tzv. „homeostázu“, tzn. stálost 

vnitřního prostředí organismu. V našem těle koluje přibližně 4,5 – 6 litrů krve (1). 

 

1.1.1 Funkce krve 

 Transport – Zajišťuje přenos kyslíku k buňkám, transportuje živiny, 

hormony, vitamíny a minerální látky. Dále odvádí odpadní látky od 

buněk, které vznikají díky jejich činnostem (2). 

 Regulace - Krev udržuje stálé fyzikálně – chemické vlastnosti.  

Rovnoměrně rozvádí teplo v organismu. Rozvádí krev z míst 

tvorby tepla do míst s nižší teplotou, tuto funkci označujeme jako 

termoregulace. Udržuje fyziologické hodnoty pH, zastoupení iontů 

a koncentrace osmoticky aktivních látek, tuto funkci označujeme 

jako homeostázu, což znamená, udržování stálého vnitřního 

prostředí (3). 

 Imunitní reakce – Tuto funkci zajišťují bílé krvinky a protilátky 

v krevní plazmě. Brání organismus proti původcům infekcí, 

produkuje mediátory, které aktivuje obranné mechanismy v těle a 

pohlcuje odumřelé buňky (3). 

 Hemostatická funkce – Tato funkce je velmi důležitá při krvácení, 

aby nedocházelo k velkým krevním ztrátám (3). 
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1.1.2 Složky krve 

1.1.2.1 Krevní plazma 

Krevní plazma je tekutina, za normálních okolností nažloutlé barvy, kterou 

tvoří krystaloidy a bílkoviny. Většinu plazmy tvoří voda a v ní rozpuštěné 

organické a anorganické látky (elektrolyty, proteiny, živiny, hormony) s částí 

rozpuštěných krevních plynů. Mimo transport látek, má i své specifické funkce. 

Její objem u dospělého člověka tvoří přibližně 5 % tělesné hmotnosti (4). 

 

Anorganické látky 

Hlavní kationt anorganické části je sodíkový iont a mezi významné 

anionty patří zejména chloridový a hydrogenkarbonátový aniont. 

 Sodík (natrium) – je hlavní kationt extracelulární tekutiny, udržuje 

pH, stálost objemu a osmotický tlak. Jeho koncentrace v plazmě je 

přibližně 137 – 142 mmol/l. (4) 

 Draslík (kalium) – je hlavní kationt intracelulární tekutiny, aktivuje 

enzymy a způsobuje dráždivost svalů a nervů. Koncentrace 

v plazmě je kolem 3,8 – 5,1 mmol/l. (4) 

 Vápník (calcium) – Způsobuje srážlivost krve, dráždivost, 

nervosvalový přenos, svalovou kontrakci, má vliv na činnost srdce, 

kostní tkáň. Koncentrace v plazmě je cca 2,25 – 2,75 mmol/l. (4) 

 Hořčík (magnesium) – Aktivuje enzymy a má tlumivé účinky na 

nervový systém. Jeho koncentrace v plazmě je přibližně 0,7 – 1,2 

mmol/l. (4) 

 Fosfor (phosphorum) – Udržuje pH a má vliv na kostní tkáň. Jeho 

koncentrace je 0,6 – 1,6 mmol/l. (4) 

 Chloridy – Jejich hlavním úkolem je společně se sodíkem udržovat 

osmolalitu, stálý objem a pH. Koncentrace v plazmě je 96 – 106 

mmol/l. (4) 

 Bikarbonát – Má především na starost transport oxidu uhličitého 

(CO2) a udržování pH. Jeho koncentrace v plazmě je 24 – 35 

mmol/l. (4) 
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Organické látky 

Hlavními organickými látkami jsou tzv. plazmatické bílkoviny, jejichž 

celkové množství je 60-80 g/l. Tyto látky dělíme na albuminy, globuliny a 

fibrinogen, z nichž zaujímají největší podíl albuminy (35-50 g/l), po nich menší 

podíl zastupují globuliny (26 g/l) a další důležitý podíl má fibrinogen (4g/l) (5). 

Funkcemi plazmatických bílkovin jsou udržení onkotického tlaku 

(uchovávání tekutiny v krevním řečišti), transport (minerálů, hormonů, lipidů, 

katabolitů a významné je i vázání některých léků na tyto bílkoviny), udržení pH 

krve, obrana proti infekci (imunoglobuliny a komplement) a hemokoagulace a 

fibrinolýza (koagulační faktory). 

Dalšími organickými látkami jsou glukóza, aminokyseliny, močovina, 

lipidy, triacylglyceroly, fosfolipidy, kreatinin, celkový cholesterol, bilirubin a 

laktát (4). 

1.1.2.2 Krevní elementy 

Erytrocyty – červené krvinky 

Červené krvinky jsou bezjaderné částice bikonkávního tvaru obsahující 

červené barvivo – hemoglobin. Díky svému tvaru, pružnosti membrány a absenci 

jádra, jsou schopny se přizpůsobit i nejmenším kapilárám (4). 

Vznikají u zdravého dospělého člověka v červené kostní dřeni a po té 

přežívají v krevním oběhu. Jejich životnost je kolem 120 dní, po té jsou 

odbourány především ve slezině.  

Jejich počet je u zdravých dospělých mužů je 4,3 – 5,3 x 10
12

/l krve a u 

žen 3,8 – 4,8 x 10
12

/l krve. Hematokritem nazýváme procentuální zastoupení 

objemu červených krvinek v celkovém objemu krve. 

Nejdůležitější funkcí červených krvinek je schopnost přenášet krevní 

plyny, tedy především schopnost vázat na sebe kyslík a oxid uhličitý. Tuto 

schopnost mají díky již zmiňovanému barvivu hemoglobinu, který dokáže volně a 

reverzibilně vázat a uvolňovat molekulární kyslík. Z toho tedy vyplývá jejich 

nepostradatelnost pro výměnu dýchacích plynů mezi tkáněmi a plícemi (2). 

Pokud dochází k rozpadu, zduření a praskání erytrocytů pohlcováním vody 

z hypotonického prostředí (destilovaná voda), nazýváme to hemolýzou. Je to 

předčasný zánik erytrocytů, porušením cytoplazmatické membrány červených 
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krvinek. Často dochází k silné hemolýze a tudíž i k nedostatku hemoglobinu 

v krvi, který nazýváme tzv. anémií (chudokrevnost). Pokud se jedná o 

sideropenickou anémii, má tělo nedostatek přívodu železa, nebo trpí silnou ztrátou 

krve. Tímto onemocněním trpí většinou děti, které mají nedostatečný přívod 

železa. Dalším typem je např. srpkovitá anémie, kdy dojde ke změně tvaru 

erytrocytů, což způsobí zhoršení jejich funkce (6). 

Leukocyty – bílé krvinky 

Leukocyty jsou bezbarvé jaderné buňky, které se tvoří v kostní dřeni. Mají 

schopnost améboidního pohybu (měňavkovitého) a schopnost fagocytózy 

(pohlcovat cizorodé látky). Jsou důležitou součástí imunitního systému. Pokud 

máme stabilně málo bílých krvinek, nazýváme tento stav leukopenií. Stav, při 

kterém máme stabilně hodně bílých krvinek, nazýváme ho leukocytózou. Při 

silném zmnožení bílých krvinek na nefunkční, dochází k tzv. leukémii, tedy 

rakovině krve. Leukocyty dělíme je na granulocyty a agranulocyty (4). 

 

 Granulocyty: V cytoplazmě můžeme vidět specifická granula. 

o Neutrofilní – Jejich hlavní funkcí je fagocytóza. Patří mezi první 

obrannou linii těla. 

o Eozinofilní – Mají svůj význam při alergických a parazitických 

onemocněních. 

o Bazofilní – Produkují látky s vazodilatačními (rozšíření cév) a 

antikoagulačními účinky (protisrážlivými). 

 

 Agranulocyty: Specifická granula neobsahují. 

o Lymfocyty – Zajišťují specifickou imunitu. Mají paměť, díky níž 

dochází k rychlejší odpovědi při opakovaném kontaktu 

s choroboplodnými zárodky. Dělíme je na T-lymfocyty, které 

mají na starost celkovou regulaci imunitní odpovědi, a B-

lymfocyty zajišťující buněčnou imunitu, kdy jsou schopné tvořit 

protilátky proti choroboplodným zárodkům.  
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o Monocyty – Jsou vyplavovány do krve, a po té do tkání, kde 

dochází k jejich přeměně na fagocytující makrofágy. Odstraňují 

cizorodé látky z tkání. Nacházejí se v lymfatických uzlinách, 

slezině, v játrech a vazivu. Při jejich dozrání v makrofágy 

dosahují až pětkrát většího průměru. Dají se rozpoznat pouhým 

okem (6). 

Trombocyty – krevní destičky 

Krevní destičky jsou nejmenší a bezjaderné elementy. Jejich hlavní funkcí 

je zástava krvácení. Životnost trombocytů je celkem krátká (9-12 dní). V krvi jich 

cirkuluje okolo dvou třetin, zbytek je ve slezině (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Složení krve (Převzato z 

https://www.zstsobra.cz/zaci/tridy/9-

a/vyuka/prirodopis-obehova-

soustava.141) 
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1.2 Historie odběrů krve 

V dávných dobách si lidé velmi dobře uvědomovali důležitost krve, a to 

především ve spojení s její masivní ztrátou, která vedla ke smrti. Nejdříve se 

začala vyvíjet krevní terapie, tedy transfúze, a aplikace léčiv intravenózním 

podáním. K diagnostickému účelu začali tuto tělní tekutinu používat až v mnohem 

pozdějším období. 

 

1.2.1 Období do 19. století 

Na počátku 1. tisíciletí popsal Gálénos čtyři tělesné tekutiny – krev, žlutou 

žluč, černou žluč a hlen. Měl úspěch s léčebnou metodou tzv. phlebotomií, která 

se používala až do 19. století. Můžeme říci, že to byl vlastně první postup odběru 

krve (7). 

Již v římských dobách během 1. století našeho letopočtu byly zmínky o 

první injekční stříkačce na základním principu pístu ve válci. Následovala 

popsaná stříkačka egyptského chirurga v podobě skleněné trubice a sání v 9. 

století našeho letopočtu. V souvislosti s aplikací léčiv je spojeno první použití 

stříkačky v 15. století, kdy Marco Gartinarri použil klystýrovou stříkačku 

s připojeným zvířecím balónkem. A ranhojiči využívali stříkačky s pístem 

k výplachu močového měchýře, či k čištění ran (7). 

V roce 1492 byla zaznamenána první krevní transfúze. Krev byla odebrána 

třem zdravým dobrovolníkům, a následné byla aplikována římskému papeži. 

Bohužel, tato terapie nebyla úspěšná a krátce po aplikaci papež zemřel (8). 

V roce 1616 objevil Wiliam Harvey krevní oběh, a v roce 1628 ho popsal 

ve své knize, díky čemu zcela vyvrátil dosavadní představy (9). 

Roku 1650 vynalezl Blaise Pascal injekční stříkačku na principu tzv. 

Pascalova zákona. Ze 17. století je známa také kovová injekční stříkačka s přímo 

napojenou kanylou, jehlou, či sondou lékaře Regniera de Graafa (8). 
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1.2.2 19. století 

Na počátku 19. století bylo prováděno více pokusů zavádění léčiv do těla 

přes kůži. V tomto období aplikace představovala vypreparování žíly, její 

naříznutí a zavedení tupé kanyly (8). 

Roku 1818 byla zaznamenána první úspěšná transfúze a roku 1844 

vynalezl irský lékař Francis Rynd dutou jehlu, která měla tehdy význam 

především pro aplikaci léčiv, ale zároveň by se dalo říci, že to byl pokrok 

z hlediska odběru krve (8). 

V roce 1853, vyvinul Charles Gabriel Pravaz lékařskou injekční stříkačku 

s kanylou spojenou s trokarem a poté i jehlu, která byla dostatečně jemná, aby 

propíchla kůži (10). 

Od roku 1881 se začaly používat injekční stříkačky bez odhalení žíly, což 

vedlo k tomu, aby se injekční terapie stala součástí běžné léčby (8). 

V 19. století se začalo vyvíjet ošetřovatelství na profesionální úrovni, což 

souviselo s raněnými během válek. Injekční terapie měl v tomto období 

nezastupitelnou roli (8). 

 

1.2.3 20. století 

Během tohoto století došlo k velkému rozkvětu ohledně vývoje injekčních 

stříkaček, které mělo zároveň vliv na nároky, co se týče sterilizace. 

O venepunkci z hlediska diagnostického, se literatura začíná zmiňovat až 

koncem 40. let 20. století. Rozvíjel se odběr krve především s cílem podrobné 

analýzy a zároveň tento rozvoj ovlivnil ošetřovatelské postupy. Díky znalostem 

krevního a nervového systému, se doporučovalo odebírat ze střední loketní žíly, 

kdy byla žíla dobře přístupná a byla v tomto místě malá nervová inervace (11). 

Roku 1947 na rozvoj odběrů krve navázal Joseph Kleiner, který vynalezl 

nové vakuové zkumavky ze skla, které byly později uvedeny na trh pod značkou 

odběrového systému „BD Evacutainer“ firmy „Becton, Dickinson and Company“. 

Odběrový systém byl uzavřený, který tvořila jehla s dvojím zakončením, držákem 

jehel a zkumavka. Pomocí vakua se do zkumavky nasálo potřebné množství krve. 

Za cíl si tento systém kladl bezpečný a přesný odběr vzorku krve. Systém 

obsahoval již přesné množství činidel k ředění odběru a dobrému transportu do 



15 

 

laboratoře. Kleiner později změnil název systému na „BD Vacutainer“ a získal 

patent na tento průlomový vynález. Díky tomuto systému se podařilo i zvýšení 

sterility, kterou se pokoušeli dříve zvýšit (12). 

Zlomový byl také vynález Charlese Rothausera, který vynalezl první 

jednorázovou plastovou injekční stříkačku v roce 1949. Na tento vynález navázala 

firma Becton and Dickinson roku 1961 a v roce 1974 Phil Brooks, který získal 

americký patent na jednorázové plastové injekční stříkačky (13). 

Od roku 1957 jsou zmiňovány také tzv. odběrové místnosti, tedy prostory 

speciální pro odběry biologického materiálu, které musely splňovat odpovídající 

podmínky (14). 
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1.3 Odběr žilní krve 

Odběr žilní krve je jeden z nejčastějších odebíraných biologických materiálů, 

určený pro diagnostický účel. Samotný odběr řadíme do tzv. preanalytické fáze 

laboratorního vyšetření. Je tedy pochopitelné, že chyba při odběru vzorku může 

mít vliv jak při analýze vzorku, tak i na samotný výsledek (15). 

1.3.1 Preanalytická variabilita 

Mezi faktory ovlivňující samotný výsledek spadají zdroje preanalytické 

variability, které by měl znát každý pracovník, který odběr krve provádí, tedy 

všeobecná sestra. Tyto faktory by se měl pracovník snažit především 

minimalizovat. Jsou, ale také faktory, které se musí snažit minimalizovat samotný 

pacient, kterému se bude odebírat vzorek krve, a tedy i pacient by mě poučen o 

těchto faktorech (16). 

Ovlivnitelné faktory 

Můžeme říci, že tyto faktory jsou do určité míry dobře ovlivnitelné při 

plánovaném odběru krve, proto bychom měli pacienta poučit, a tím předejít 

možným chybným výsledkům. 

 Fyzická aktivita – Zátěž při fyzické aktivitě ovlivňuje zvýšení celkové 

bílkoviny, hemoglobinu a hematokritu. Ovlivňuje hladinu svalových 

enzymů, laktátu a vlivem dehydratace, také zvýšení močoviny. Změny 

jsou závislé na intenzitě zátěže a podle toho doporučujeme odpočinek 24 

až 48 hodin před samotným odběrem (17). 

 Psychický stres – Je častým projevem u odběrů krve, jelikož někteří 

pacienti špatně snáší pohled na krev, nebo samotný vpich při odběru je pro 

ně odpudivý. Významně může ovlivnit laboratorní výsledky. Stres může 

zvýšit vyplavení hormonů, čímž způsobí např. hyperglykémii apod. (17). 

 Dieta, potraviny, alkohol a tekutiny – Příjem potravy před odběrem krve 

může vést k změnám různých analytů. Může dojít k hyperglykémii, 

zvýšení kyseliny močové v séru a močoviny, zvýšení volných mastných 

kyselin, poklesu fosforu a ke zvýšenému vyplavení hormonů a enzymů. 

Proto se doporučuje večer před odběrem lehká večeře, kdy se pokud 

možno vynechávají tučná jídla. Dále by se mělo dodržovat doporučené 
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dvanáctihodinové lačnění. Důležité je, aby pacient před odběrem nebyl 

dehydratován, což by vedlo opět ke zkresleným výsledkům některých 

látek v séru. Pacient by před odběrem krve měl vypít např. neslazený čaj, 

černý nebo ovocný, nebo čistou neperlivou vodu, zhruba 250 ml. Je velmi 

nevhodné pít před odběrem krve alkohol, nejméně 24 hodin předem. 

Alkohol způsobuje uvolnění jaterních enzymů do krve, dále může mít vliv 

na hypoglykémii a hyperlipoproteinémii. Též není vhodné před odběrem 

krve pít kávu, jelikož kofein ovlivňuje stimulaci katecholaminů, zvyšuje 

koncentraci glukózy a volných mastných kyselin. Důležité je poučit 

pacienta o dietním režimu, pokud podstupuje vyšetření, které má 

předepsaná dietní specifika (17). 

 Kouření – Kuřáci mají vyšší koncentraci hemoglobinu, železa, fibrinogenu 

apod. Nikotin v cigaretách způsobuje zvýšení koncentrace žaludečních 

šťáv, hladiny cholesterolu, triacylglycerolů a kortizolu (17). 

 Léky a drogy – Výsledky mohou zkreslovat i léky a drogy. Pacienta 

bychom měli upozornit, aby léky, které užívá, před odběrem krve 

vynechal. Pokud však léky vynechat nelze, měl by pacient na užívané léky 

upozornit zdravotního pracovníka a ten, by měl upozornit laboratoř. Mezi 

užívané léky počítáme také infuzní roztoky. V infuzních roztocích 

podáváme např. minerály, glukózu, aminokyseliny, apod. V případě 

podávání infuzí pacientovi před odběrem, musíme provádět odběr krve 

z ruky, kde infuze nekape. Pokud je infuze aplikována nepřiměřenou 

rychlostí, může dojít ke změně koncentrace látek v krvi i v případě, že 

jsme odběr prováděli ze žíly z druhé končetiny. Díky tomu, se doporučuje 

provádět odběr krve před nebo po aplikaci infuzního roztoku. Pro odběr 

krve po dokapání lipidové emulze se doporučuje čas osmi hodin, u 

ostatních roztoků se doporučuje jedna hodina (17). 

 Prostředí – Vliv na výsledky koncentrace analytů může mít i nadmořská 

výška, teplota prostředí a dokonce i geografická lokalizace (17). 
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Neovlivnitelné faktory 

S těmito faktory nemusíme pacienta zatěžovat. Jsou důležité především 

pro zdravotnické laboranty a zdravotní pracovníky, kteří jsou součástí 

preanalytické fáze. 

 Cyklické změny – Jsou změny koncentrací některých analytů, které 

jsou periodické, jelikož se mění během dne, týdne, měsíce, či roku 

(17). 

 Pohlaví – Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou před dovršením 

puberty minimální. V pozdějším věku jsou změny v hodnotách 

hormonů, ALT, AST, CK, močoviny, krevního obrazu apod. 

Většinou mývají vyšší hodnoty analytů muži, díky větší svalové 

hmotě (17). 

 Rasa – Velké rozdíly pozorujeme v hodnotách granulocytů u 

černochů, které se pohybují v daleko menším počtu oproti 

bělochům. Naopak běloši mají menší hodnoty kreatinkinázy oproti 

černochům. Vliv na hodnoty jiných látek mohou mít stravovací 

návyky typické pro sociální skupinu, či etnikum (17). 

 Věk – Některé biochemické děje a systémy jsou vázány na vývoj 

organismu (17). 

 Gravidita – Během těhotenství se mění koncentrace hormonů, 

zvyšuje se tvorba moči, dochází ke změnám koagulace, apod. (17). 
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1.3.2 Místo vpichu 

 

Odběr venózní krve se provádí z přístupných žil periferního krevního 

řečiště. Mezi nejčastější vhodná místa vpichu řadíme vena mediana cubiti a vena 

basilica v loketní jamce. Méně častěji vybíráme místo vpichu, kde se nachází vena 

cephalica, též v loketní jamce. Dále volíme vény na předloktí, hřbetu ruky, nebo 

vény na dolní končetině, a to v oblasti nártu a kotníku (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Žilní systém horní končetiny  

(Převzato z Renata Vytejčková a kol., 

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné 

II, 2013) 
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1.3.3 Otevřený systém 

 

Tento systém je klasický, pomocí jehly s jemným tahem pístu stříkačky. 

V dnešní době se využívá většinou v případě, že není možné provést odběr 

pomocí vakuového systému. Při plnění zkumavek odebranou krví pomocí 

otevřeného systému, se musí dbát, aby nedocházelo k silnému tlaku, a tím i 

k napěnění odebrané krve, což může způsobit hemolýzu (15). 

 

 

Pomůcky pro otevřený systém 

 Injekční jehla (velikost jehly volíme dle typu odběru, věku pacienta, či žil 

vhodných na odběr) – zelená, žlutá a černá 

 Injekční stříkačka (objem stříkačky volíme dle požadovaného množství 

krve pro určité vyšetření) 

 Odběrové zkumavky 

 Ochranné rukavice 

 Ochranná podložka pod končetinu 

 Dezinfekce 

 Turniket (škrtidlo) 

 Buničinové čtverečky 

 Náplast 

 Emitní miska 

 Kontejner na ostrý odpad 

 

Postup pro otevřený systém odběru venózní krve 

Vždy je důležité si ověřit identifikaci pacienta. Když si ověříme totožnost 

pacienta, musíme zvolit polohu příjemnou pro pacienta a zároveň pro nás tak, aby 

bylo možné bez problémů odběr provést. Většinou se jedná o polohu vsedě nebo 

vleže na lůžku. Skvělé je využití možnosti tzv. područky, kdy si můžeme 

končetinu podepřít a nastavit určitou polohu. Pod končetinu rozprostřeme 

podložku. Pomocí turniketu zaškrtíme končetinu dle výběru místa vpichu (5 – 10 
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cm nad místo vpichu), kdyby doba zatažení turniketu neměla překračovat jednu 

minutu před vpichem (19). 

Některé pokyny naznačují odstranění turniketu ve chvíli, kdy uvidíme tok 

krve ve zkumavce. Rozhodně by však doba zatažení turniketu neměla překročit 

dvě minuty (20). 

Dle dřívějších doporučení bylo po pacientovi vyžadováno tzv. cvičení 

končetinou, kdy pacient otevíral a zavíral pěst (19). Dnes se však cvičení příliš 

nedoporučuje, jelikož se mohou měnit určité hodnoty iontů, dochází k nárůstu 

koncentrací řady látek, zejména draselného kationtu v plazmě a může docházet 

rychleji i k hemolýze (17).   

Dále poprosíme pacienta, aby nechal ruku zaťatou v pěst, dokud mu 

neřekneme, že může pěst povolit. Pohledem a pohmatem vybereme vhodnou žílu 

pro odběr, kdy žíla má být pevná, pružná, dlouhá a rovná. Po výběru vhodné žíly 

si místo vhodné pro vpich odezinfikujeme alkoholovou dezinfekcí a mezi tím, co 

dezinfekce zasychá, oblékáme si ochranné rukavice (19). 

Doporučenou dezinfekce kůže by měla být v kombinaci s 2% chlorhexidin 

glukonátem v 70% izopropylalkoholu, po dobu nejméně 30 sekund. Zdravotník by 

měl umožnit, aby oblast úplně vyschla. Alkoholová dezinfekce je vhodnější než 

povidon jód, jelikož krev kontaminovaná povidon jódem může v laboratorním 

testu zvýšit hladinu draslíku, fosforu nebo kyseliny močové, a tedy by zkreslila 

laboratorní výsledky (20). 

Musíme tedy počítat s účinností roztoku (10 – 30 sekund). Dezinfekci, která 

stále nezaschla, můžeme setřít buničinovými čtverečky třemi tahy. Připravené 

stříkačce spojenou s jehlou sejmeme ochranný kryt a srovnáme jehlu do správné 

pozice pro vpich. Upozorníme pacienta na vpich a vedeme jehlu do žíly pod 

úhlem 30°, který později můžeme srovnat na úhel 15°. Pokud zjistíme, že jsme 

správně v žíle a tudíž půjde bez komplikací odebrat krev, povolíme turniket a 

pomalu posouváme píst stříkačky směrem k sobě. Když dojde k naplnění 

stříkačky, poprosíme pacienta, aby povolil pěst a pomocí jedné ruky, která drží 

stříkačku, vytáhneme jehlu se stříkačkou a pomocí druhé ruky přikládáme 

buničinový čtvereček. Nikdy však nesmíme přitlačovat čtvereček, pokud je jehla 

stále v žíle. Místo po vpichu přelepíme a poprosíme pacienta, aby si místo 
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stlačoval prsty, aby nedošlo ke krvácení z místa vpichu či hematomu. V tomto 

případě musíme dávat pozor především u pacientů, kteří užívají léky proti srážení 

krve (19). 

Jehlu ze stříkačky sejmeme do kontejneru na ostrý odpad (19). Odebraný 

vzorek krve opatrně přestříkneme do zkumavek po jejich stěně nejlépe, aby 

nedocházelo k předčasné hemolýze (21). Pomůcky uklidíme a vzorky, které jsme 

odebrali, odešleme do laboratoře spolu s žádankami (19). 

 

1.3.4 Uzavřený systém 

V dnešní době je to nejpoužívanější systém pro odběr venózní krve. Jedná 

se o systém vakuových zkumavek s podtlakem, který je nastavený na určité 

množství, a vakuových zkumavek s pístem, kdy je nutná jemná manipulace 

s pístem podobně jako u stříkačky. Použití vakuových odsávacích zkumavek pro 

sběr krve snižuje riziko přímého vystavení krvi a zároveň umožňuje vzít více 

vzorků z jediného vpichu (20). 

 

Pomůcky a postup při odběru krve 

 Speciální jehla (velikost jehly volíme dle typu odběru, věku pacienta, či žil 

vhodných na odběr) – černá, zelená, žlutá 

 Držák na jehlu (klobouček) 

 Odběrové vakuové zkumavky 

 Ochranné rukavice 

 Ochranná podložka pod končetinu 

 Dezinfekce 

 Turniket (škrtidlo) 

 Buničinové čtverečky 

 Náplast 

 Emitní miska 

 Kontejner na ostrý odpad 
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Postup pro uzavřený systém odběru venózní krve 

Postup k uzavřenému systému společně s pomůckami je velmi podobný 

jako u otevřeného systému. Liší se především odběrovým systémem, který tvoří 

tři části – jehla, držák na jehlu tzv. klobouček a vakuová zkumavka. 

Opět musíme ověřit identifikaci pacienta, zeptat se zda nemá alergie na 

dezinfekční prostředky, a zda se mu nedělá při odběru nevolno. Po té pacienta 

napolohujeme dle jeho a našich potřeb. Podložíme pacientovi vybranou paži 

podložkou. Nad místem vpichu zatáhneme paži pomocí turniketu. Nandáme si 

ochranné rukavice a místo vpichu odezinfikujeme.  

Mezi tím, než zaschne dezinfekce, si sundáme spodní kryt jehly, který 

našroubujeme na držák jehly. Otřeme nezaschlou dezinfekci a sundáme vrchní 

kryt jehly. Pacienta upozorníme na vpich a vedeme jehlu do žíly opět pod úhlem 

30°, který případně upravíme na úhel 15°. Po té ze spodní části držáku, do 

zavaděče, nasadíme vakuovou zkumavku, kde kratší část jehly propíchne 

gumovou zátku zkumavky. Zkumavka se sama pomocí vakua naplní do určitého 

množství, potřebného pro zvolené vyšetření. Ve chvíli, kdy uvidíme, že krev 

proudí do zkumavky, můžeme povolit turniket (19). Z jednoho odběru krve ze žíly 

lze odebrat krev na několik vyšetření, a díky tomu je pacient ušetřen opakovaným 

vpichům a především je chráněn před vniknutím případné infekce (21). Po 

odstranění poslední zkumavky vyjmeme jehlu a přiložíme buničinový čtvereček. 

Dále je postup zcela stejný jako u otevřeného systému. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Odběr krve vakuovým systémem  (Převzato z Renata Vytejčková a kol., 

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, 2013) 
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Výhody uzavřeného systému 

Uzavřený systém má velké výhody. V rámci hygieny se rozhodně jedná o 

bezpečnější odběr. Systém chrání pracovníka, který odebírá krev, před 

kontaminací krví pacienta. Také chrání odebraný vzorek proti možné kontaminaci 

zvenčí či rozbití zkumavky při transportu do laboratoře. Jednou z dalších výhod je 

i snadná likvidace materiálu, kdy se materiál dá spálit (19). 

Skvělou výhodou je sběrná stříkačka, která zároveň slouží i jako sběrná 

zkumavka. Stříkačky již také obsahují potřebné konzervační látky, které jsou 

důležitou součástí pro analyzační fázi. A díky vakuu ve zkumavce, odebíráme 

pouze potřebně odměřené množství krve (17).  

 

1.3.5 Odběr krve z centrálního žilního katétru 

Jedná se o odběr vzorku žilní krve ze zavedeného centrálního žilního 

katétru. Je to jedna z pohodlnějších verzí odběrů, jelikož nemusíme pacienta 

vystavovat dalšímu stresu z vpichu jehlou do periferního řečiště, a zároveň sestra 

nemá většinou problém vzorek odebrat, pouze v případě, že centrální žilní katétr 

není zalomený, či ucpaný. Krev můžeme odebírat otevřeným, či uzavřeným 

způsobem (19). 

 

Obrázek 4: Odběr krve systémem Sarstedt (Převzato z Renata Vytejčková a kol., 

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, 2013) 

 



25 

 

Pomůcky pro otevřený systém 

 Stříkačka 10 – 20 ml pro odsátí krve, abychom zjistili, zda vstup je 

funkční, a zároveň předešli odebrání vzorku s usazeninami v centrálním 

žilním katétru. 

 Stříkačka, která bude odpovídat požadovanému množství pro potřebný 

vzorek krve. 

 Stříkačku s proplachem (fyziologický roztok) 

 Zkumavky 

 Dezinfekční roztok 

 Ochranné rukavice 

 Emitní miska 

 Nová zátka pro uzávěr 

 

 

Postup otevřeného systému 

Nasadíme si ochranné rukavice a uzavřeme tlačkou hadičku katétru. 

V případě, že katétr tlačku nemá, hadičku pevně zalomíme, v zájmu prevence 

nasátí vzduchu do katétru. Odšroubujeme plastovou zátku a vstup odezinfikujeme. 

Dezinfekční roztok se nesmí dostat do vnitřku hadičky. Nasadíme prázdnou 

injekční stříkačku, povolíme tlačku, či pevné zalomení hadičky a odsajeme 10 – 

15 ml krve, kterou znehodnotíme. Opět uzavřeme tlačku a nasadíme injekční 

stříkačku, kterou již budeme odebírat vzorek pro vyšetření. Povolíme tedy tlačku 

a odsajeme požadované množství krve na vyšetření. Tlačku po té opět uzavřeme a 

vyměníme stříkačku se vzorkem za stříkačku s proplachem. Povolíme tlačku a 

katétr propláchneme. Po propláchnutí uzavřeme tlačku a odezinfikujeme koncový 

kónus. Musíme dávat pozor, aby v závitech nezůstávala zaschlá krev, která by 

mohla být později zdroj infekce. Nakonec zajistíme katétr novou zátkou (19). 
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Pomůcky pro uzavřený systém 

 Přechodka pro vakuový odběr s plastovým držákem. 

 Stříkačka 10 – 20 ml pro odsátí krve, abychom zjistili, zda vstup je 

funkční, a zároveň předešli odebrání vzorku s usazeninami v centrálním 

žilním katétru. 

 Zkumavky pro odebrání vzorku. 

 Stříkačka s proplachem (fyziologický roztok) 

 Ochranné rukavice 

 Dezinfekce 

 Emitní miska 

 

Postup pro uzavřený systém 

Postup je velmi podobný jako u otevřeného systému. Dbáme na aseptický 

postup a prevenci nasátí vzduchu do katétru. Našroubujeme přechodku na 

plastový držák. První odsajeme pomocí stříkačky 10 – 15 ml krve, po té nasadíme 

přechodku s držákem, na které budeme nasazovat zkumavky k analýze. Po 

odebrání vzorků nakonec uzavřeme tlačku, odejmeme přechodku s držákem, 

odezinfikujeme kónus, propláchneme systém stříkačkou s proplachem a uzavřeme 

zátkou (19). 

1.3.6 Časové režimy vyšetření biologického materiálu 

Biologický materiál vyšetřujeme ve třech časových režimech. Pokud je 

žádanka označena „VITAL“, jedná se o odběr s vitální indikací, tedy ordinace 

laboratorního vyšetření je spojena s ohrožením života. Výsledek laboratorního 

vyšetření má okamžitý vliv na stav pacienta. Výsledky se ohlašují telefonicky a 

později písemně. 

Žádanka označená „STATIM“ znamená, že vzorek má přednost před 

rutinními vzorky a časový interval od převzetí vzorku laboratoří do podání 

výsledků, nemá přesáhnout dvě hodiny. 

Rutinní vzorky se v laboratoři zpracovávají postupně tak, jak byly 

transportovány do laboratoře. U těchto vzorků se výsledku dočkáme do 24 hodin 

(19). 
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1.3.7 Chyby a komplikace při odběru 

 

 

Chyby při přípravě pacienta 

 Pacient nebyl nalačno, čímž ovlivní výsledky laboratorního vyšetření, díky 

požitým tukům. 

 Pacientovi v době odběru nebo těsně před odběrem byla podána infuze. 

 Pacient nevysadil léky před odběrem dle doporučení lékaře. 

 Zvolena špatná doba odběru (z hlediska sledování účinnosti LMWH). 

 Pacient se před odběrem vystavil mimořádné fyzické zátěži. 

 Pacient před odběrem nepil dostatek tekutin a výsledky tedy mohou být 

zkreslené díky dehydrataci. (22) 

 

Chyby vedoucí k hemolýze 

 Znečištění jehly, kterou odebíráme vzorek krve, či pokožky od 

nezaschlého dezinfekčního prostředku. 

 Při odběru odebíráme jehlu s příliš malým průsvitem. 

 Při odběru dojde k prudkému vstřikování krve do zkumavky. 

 Po odebrání, se vzorkem krve prudce třepeme. 

 Vzorek necháme zmrznout či uskladníme plnou krev v lednici. (22) 

 

Jiné chyby 

 Stažení končetiny po dlouhou dobu, a cvičení (pumpování) se staženou 

paží pomocí turniketu vede ke změnám metabolitů a to především 

draselného iontu a proteinů. 

 Pozdní dodání vzorku do laboratoře. (22) 

 

Komplikace při odběru 

 Pacient při odběru krve omdlívá, musíme tedy zajistit, aby se preventivně 

položil na lůžko, dáme mu nohy mírně do vyšší polohy a po odběru mu 

doplníme tekutiny. 
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 Pacient po ablaci prsu se nesmí odebírat z paže na straně, kde byl výkon 

proveden nejméně rok po výkonu. Po roce po výkonu bez komplikací, se 

může odebírat krev z končetiny, ale bez zatažení pomocí turniketu. (22) 

 

1.3.8 Jehly 

 

Dnes máme tři typy jehel pro odebrání vzorku žilní krve a to jehlu pro 

klasickou metodu, tedy otevřeným způsobem, stříkačky s jehlou, kdy se jehla 

nasazuje přímo na stříkačku. Tyto jehly jsou barevně odlišeny, dle velikostí a 

většinou odebíráme černou, zelenou a žlutou.  

Druhým typem jsou jehly s dvojím koncem, kdy kratší část je chráněna 

gumovým obalem, který se našroubuje na nástavec neboli „klobouček“, do 

kterého dáváme zkumavky, a druhý konec jehly zavádíme do žíly. 

Posledním typem jsou jehly tzv. křidélkové či motýlkové, které se mohou 

použít jak při uzavřeném odběru krve do vakuových zkumavek, kdy na jehlu 

nasadíme nástavec na vakuové zkumavky, tak při otevřeném způsobu odběru do 

klasické stříkačky. Jehla je oproti výše zmíněným typům kratší a má speciálně 

seříznutý hrot (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Jehly (Převzato z Neelam Dhingra a kol., WHO guidelines on drawing 

blood: best practices in phlebotomy, 2010) 
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1.3.9 Odběrové systémy 

 

Dnešní vybavení odběrových center a jiných oddělení, kde se provádí odběr 

krve, se vcelku liší. Uplatnění v naší republice mají především dva zástupci 

uzavřeného odběrového systému a to Vacutainer a Sarstedt (17). 

 

1.3.9.1 Odběrový systém BD Vacutainer 

Tento uzavřený odběrový systém se začal vyrábět v roce 1947. Jedná se o 

uzavřený vakuový systém tvořený jehlou s dvojím zakončením, držákem jehel a 

sterilní vakuovou zkumavkou (23). 

Je to bezpečný odběrový systém, kdy při jeho manipulaci dle správných 

postupů, nedochází ke kontaminaci zdravotního pracovníka s krví pacienta. 

Důležité je zachovat vakuum ve zkumavce, díky kterému se do zkumavky nabere 

přesně dané množství krve pro analýzu vzorku. Právě přesně odebraným množství 

je dán správný poměr krve a protisrážlivého činidla (24). 

Jednou z velkých výhod tohoto systému je řada barevně kódovaných 

zkumavek, obsahujících přípravků pro biochemické, hematologické, koagulační a 

imunologické vyšetření krve. Další výhodou je i spolehlivost co se týče 

odebraného vzorku, jelikož nedochází k manuálnímu ovlivnění odběru, oproti 

odběru klasickým otevřeným způsobem (23). 

Materiál, z kterého jsou zkumavky tohoto systému vyrobeny, je plast, 

který neobsahuje latex, a je tedy skvělé, že není rozbitný jako klasická skleněná 

zkumavka (23). 

Zkumavka s uzávěrem obsahuje dělící gel, odebraná krev do této 

zkumavky se musí osmkrát až desetkrát promíchat. Je určena pro biochemické 

vyšetření ze séra.  

Zkumavka s fialovým uzávěrem obsahuje EDTA, odebraná krev do této 

zkumavky se musí také až desetkrát promíchat. Je určena pro krevní obraz, 

glykovaný hemoglobin a amoniak.  

Zkumavka s modrým uzávěrem obsahuje Na-citrát 1:9, odebraná krev do 

této zkumavky se musí promíchat osmkrát až desetkrát, a je určena pro koagulační 

vyšetření.  
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Zkumavka s černým uzávěrem obsahuje Na-citrát 1:4, odebraná krev se 

také musí osmkrát až desetkrát promíchat. Tato zkumavka je určena pro odběr na 

sedimentaci.  

Zkumavka se zeleným uzávěrem obsahuje Heparin-Li, odebranou krev je 

nutno osmkrát až desetkrát promíchat a je určena pro odběr z vitální indikace, 

troponinu a myoglobinu.  

Zkumavka s šedým uzávěrem obsahuje NaF + K-oxalát, odebranou krev je 

nutné osmkrát až desetkrát promíchat, která je pro odběr na glykémii a laktát.  

Zkumavka s tmavě fialovým uzávěrem je bez přísad, krev se tedy 

promíchávat nemusí. Zkumavka je určena pro odběr na krevní skupiny, součástí je 

velký a malý křížový test.  

Zkumavka s červeným uzávěrem je též bez přísad a její minimální objem 

je 8 ml. Při tomto odběru se krev také nemusí promíchávat a je určena k odběru na 

alkohol (24). 

Co se týče pořadí zkumavek při odběru, nejdříve odebíráme krev na 

hemokultury, hemokoagulaci a sedimentaci. Poté odebíráme krev do zkumavky 

bez aditiv a zkumavky určené k biochemickému vyšetření. Po těchto zkumavkách 

následuje odběr na krevní obraz a odběr na křížovou zkoušku. Mezi poslední 

zkumavky patří odběr na glykémii a poslední zkumavkou v pořadí je zkumavka 

určená na odběr stopových prvků (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Odběrový systém BD Vacutainer (Převzato z 

https://www.surgo.com/product.htm?Product=150-

367861&Source=Category&Category=C-VACUTAINER%20TUBES) 
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1.3.9.2 Odběrový systém Sarstedt 

Tento systém byl vyráběn od roku 1971. Skládá se z jehly a odběrové 

zkumavky s pístem, kdy můžeme se zkumavkou zacházet jako se stříkačkou a 

pomocí pístu krev při odběru pomalu a šetrně natahovat do zkumavky, či předem 

ve zkumavce vytvořit vakuum pomocí předem vytaženého pístu (25). 

U tohoto systému jsou důležité body pro základní manipulaci u odběru, a 

to odpojení zkumavky od jehly, teprve potom můžeme jehlu vytáhnout ze žíly. 

Dále po ukončení odběru, musíme píst zaaretovat, kdy s lehkým cvaknutím 

zaskočí, a my můžeme píst odlomit. Pokud však odebíráme pomocí vakua, je 

nutné připojit zkumavku na jehlu až po té, co je v žíle, jinak dojde k úniku vakua, 

a tím zaviníme znehodnocení zkumavky. 

Zkumavka s bílým uzávěrem obsahující aktivátor srážení, je určena 

k biochemickému a serologickému vyšetření.  

Zkumavka s červenorůžovým uzávěrem obsahující K3EDTA protisrážlivý 

prostředek, je určena na hematologické vyšetření (krevní obraz, glykovaný 

hemoglobin a amoniak). Tuto zkumavku je nutno po odběru promíchat, jinak 

může dojít je sražení a tím i k znehodnocení vzorku.  

Zelený uzávěr má zkumavka obsahující 3,13% natrium citricum 1:10, která je 

určena pro odběr krve na koagulační vyšetření. Odebraná krev musí být 

zpracována do 4 hodin po samotném odběru.  

Stříkačka s fialovým uzávěrem obsahuje 3,13% natrium citricum 1:5, 

odebranou krev je po odběru velice nutné promíchat. Tato stříkačka je určena k 

odběru krve na sedimentaci (24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 7: Odběrový systém Sarstedt (Převzato z 

https://www.slovamed.sk/kategorie/laboratorium/kyvetove-

testy/produkt/sarstedt-monovette-serum-90-ml-biela) 
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1.4 Odběr arteriální krve 

Při tomto odběru krve se odebírá vzorek tepenné krve z periferní arterie. 

Tento odběr smí provádět pouze lékař, či specializovaná všeobecná sestra. Vzorek 

odebíráme punkčně, nebo z již zavedeného arteriálního katétru. Nejčastěji tímto 

typem odběru zjišťujeme hodnoty acidobazické rovnováhy. 

1.4.1 Místo vpichu 

Nejčastějším místem vpichu je céva arteria radialis, která se nachází na 

horní končetině, na radiální straně v loketní krajině, dále na zápěstí je mezi 

musculus brachioradialis a musculus flexor carpi radialis, kde je hmatný její puls. 

Případně můžeme odebírat z arteria femoralis (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Pomůcky pro odběr z arteriálního katétru 

 Upravená stříkačka s balancovaným lithiem heparin, či tzv. fix kapilára, 

nebo můžeme použít 2ml stříkačku s množstvím heparinu určeným 

laboratoří. 

 Stříkačka (5ml) pro první odsátí krve. 

 Stříkačka (5ml) s proplachovým roztokem (fyziologický roztok, aqua pro 

injectione) 

 Dezinfekce 

 Ochranné rukavice 

 Emitní miska 

Obrázek 8: Punkční odběr arteria radialis (Převzato z Renata 

Vytejčková a kol., Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, 2013) 
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1.4.3 Postup odběru z arteriálního katétru 

Při tomto typu odběru je arteriální krev anaerobně odebrána zavedeným 

katetrem. Otočením kohoutu uzavřeme přítok krve z arterie. Odšroubujeme 

plastovou zátku, odezinfikujeme spoje a nasadíme prázdnou stříkačku (5ml). 

Otočíme kohout tak, abychom otevřeli přítok z arterie, a nasajeme do stříkačky 5 

ml krve. Tuto krev znehodnotíme. Kohout uzavřeme a vyměníme za stříkačku 

s heparinem. Kohout otevřeme a odebereme potřebné množství krve. Uzavřeme 

kohout a nasadíme stříkačku s proplachem, kterou opatrně propláchneme vstup, 

odezinfikujeme závity, naposledy uzavřeme kohout, aby nemohla krev vytékat 

ven z katetru. Nakonec kalibrujeme systém s monitorem invazivního měření 

arteriálního tlaku. Stříkačku okamžitě vzduchotěsně uzavíráme a musíme ji 

odeslat do laboratoře, či dáváme do analyzátoru na oddělení (19). 

 

1.4.4 Punkční odběr krve z a. radialis 

Tento odběr se provádí bez zatažení paže turniketem, jelikož si vyhmatáme 

na palcové straně zápěstí arterii radialis. Nasadíme si ochranné rukavice, pulzující 

místo odezinfikujeme a provedeme vpich pomocí upravené stříkačky s pevně 

spojenou jehlou. Nasajeme do stříkačky potřebné množství krve. Přiložíme větší 

vrstvu sterilních tamponků, vyjmeme jehlu, paži uvedeme do polohy nad úrovní 

srdce a provedeme kompresi místa vpichu, kdy můžeme stlačovat místo prsty, či 

použít lehký tlakový obvaz. Musíme kontrolovat místo vpichu, kvůli krvácení. 

Jehlu se stříkačkou s odebraným vzorkem zabodneme do gumové zátky a 

odesíláme do laboratoře (19). 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

1.5 Odběr kapilární krve 

Tento odběr se nejčastěji provádí pro sledování hodnoty glykémie, krevního 

obrazu a acidobazické rovnováhy. U dětí je tento odběr častý pro zjištění hodnot 

bilirubinu, screeningové vyšetření fenylketonurie a hypotyreózy u novorozenců a 

hematologické vyšetření.  

1.5.1 Místo vpichu 

Krev se odebírá z periferie. Nejčastějším místem odběru je laterální strana 

bříška prstů na rukou, ušní lalůček a u malých dětí či kojenců z patičky. Snažíme 

se vyvarovat vpichu na palci a ukazováčku, díky častému využívání při úchopu 

(19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Pomůcky 

 Lanceta, kopíčko, injekční jehla 

 Odběrová nádobka (kapilára, mikrozkumavka, testační proužek) 

 Dezinfekce 

 Buničinové čtverečky 

 Ochranné rukavice 

 Emitní miska 

 

 

Obrázek 9: Místa vpichu pro kapilární odběr (Převzato z 

Renata Vytejčková a kol., Ošetřovatelské postupy v péči o 

nemocné II, 2013) 
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1.5.3 Postup 

Před samotným vpichem se snažíme o dobré prokrvení místa vpichu, tedy 

zahříváním, či svěšením paže z lůžka. Navlékneme si rukavice a provedeme 

dezinfekci místa vpichu. Vpich provádíme na laterální straně posledního článku 

prstu. První kapku krve setřeme, jelikož obsahuje velké množství tkáňového 

moku. Krev necháváme volně nakapat. Odebereme potřebné množství do 

odběrové nádobky. V případě, že odebíráme krev do kapiláry, nesmí být uvnitř 

nasáta vzduchová bublina. Na místo vpichu nakonec přiložíme buničinový 

čtvereček a požádáme pacienta, aby si jej stiskl (20). 

Postup odběru kapilární krve pro stanovení hladiny glykémie v krvi 

provádíme podobným způsobem, ale místo nádobky, do které odebíráme vzorek, 

přiložíme testační proužek vložený do glukometru, který do pár vteřin stanový 

hodnotu glykémie (20). 

U odběru krve na Astrup provádíme hlubší vpich. Používáme také jehlu 

širšího průsvitu, či nastavíme lancetu tak, aby provedla větší vpich. První kapku 

opět setřeme, dále přiložíme heparizovanou kapiláru kolmo k místu vpichu, aby 

byl zajištěn anaerobní způsob odběru. Necháme nasát krev. Kapilára by měla být 

plná krve bez vzduchových bublin. Po nasátí krve máme kapiláru vodorovně, aby 

nám odebraná krev nevytekla. Ošetříme místo vpichu opět buničinovým 

čtverečkem a poprosíme pacienta, aby jej stiskl. Do kapiláry dáme asi 1 cm 

dlouhý kovový drátek, a oba konce kapiláry uzavřeme gumovými zátkami. 

Pomocí magnetu a vloženého drátku promícháme krev. Pokud možno kapiláru 

odešleme ihned do laboratoře. Tento vzorek musíme transportovat ve vodorovné 

poloze na ledu (19). 
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1.6 Vyšetření krve 

1.6.1 Hematologické vyšetření 

 

Sedimentace 

Sedimentace erytrocytů je vyšetření, dle kterého zjišťujeme, že pacient trpí 

nějakým onemocněním. Ve dvacátém století se sedimentací zabýval Fahraeus, 

který zkoumal sedimentaci jako test na průkaz těhotenství. Zjistil, že během 

těhotenství se sedimentace také zrychluje, ale nemohl toto jako jasný průkaz 

těhotenství uznat, jelikož při některých onemocnění se sedimentace červených 

krvinek také zrychluje. Proto se jeho postup stal velmi populární metodou 

k zjištění stavu onemocnění. Fahraeus byl první, kdo začal používat citronan 

sodný, jako protisrážlivé činidlo, místo hirudia v koncentraci 3,8%, v poměru 

jeden díl činidla na čtyři díly krve. Tuto metodu později lépe zpracoval 

Westergren, který zavedl hodnocení sedimentace erytrocytů dle výšky sloupce za 

jednu a dvě hodiny, a pak za 24 hodin. Proto se tedy sedimentace označuje FW 

(Fahraeus – Westergren metoda) (24). 

Vyšetření dle této metody se tedy provádělo tak, že do sterilní a suché 

stříkačky se nabralo 0,4 ml citronanu sodného (koncentrace 3,8%) a k tomu se 

nabrala žilní krev, která musela stékat pomalu, jelikož ve stříkačce nesměla být 

žádná vzduchová bublina. Ihned po odebrání se krev musela promíchat 

s citronanem sodným opakovaným převracením a po té obsah stříkačky byl dán 

do gumové mističky, kde se sedimentační pipetou nasál vzorek po rysku 0. 

Důležitou roli hrál i čas, který se musel zaznamenat. Po jedné a druhé hodině se 

odečítala výška sloupce plazmy nad sedimentujícími erytrocyty (24). 

Toto vyšetření tedy udává, zda se pacient nachází v chorobném stavu. U 

zdravého člověka je sedimentace celkem pomalá a stálá. V případě chorobného 

stavu bývá zvýšena. Při normální sedimentaci se eryrocyty shromažďují v malé 

shluky a při zrychlené sedimentaci se tvoří shluky početnější a větší, které klesají 

rychle ke dnu (26). 

Co se týče klinického použití, zrychlená sedimentace bývá spojena 

s onemocněním s hyperfibrinogenémií (vysoká hladina fibrinogenu), dále při 

prudkých infekcích, zánětech, u nádorů a také při již zmiňovaném těhotenství. 
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Zpomalená sedimentace bývá při uzávěru žlučových cest, polycystémii, 

polyglobulii a žloutence (26). 

Dnes se sedimentace odebírá do vakuových zkumavek se speciálním 

stojánkem, ve kterém se stanoví hodnoty. Pokud hranice mezi plazmou a 

erytrocyty není ostrá, odečteme hodnotu, u které je sloupec červených krvinek 

hustý a sytý. Fyziologické hodnoty ženy jsou 7 – 12 mm za hodinu a v případě 

mužů jsou hodnoty okolo 3 – 9 mm za hodinu. Za druhou hodinu by měly 

hodnoty být zhruba dvojnásobné (19). 

 

Krevní obraz 

Toto vyšetření zobrazuje hodnoty erytrocytů, leukocytů trombocytů, 

hemoglobinu a hematrokritu. Často se u tohoto vyšetření dělá navíc tzv. 

diferenciál, což znamená diferenciální rozpočet leukocytů dle jednotlivých druhů. 

Většinou se odebírá venózní krev do zkumavek s protisrážlivým prostředkem. 

Zjišťují se tím zánětlivá onemocnění, krevní choroby, těžké stavy a tzv. screening 

(19). 

Jedná se tedy o odběr periferní žilní krve, tzv. plné krve do zkumavky 

s EDTA. V dnešní době se k vyhodnocení tohoto vyšetření běžně používá 

automatický analyzátor. Pomocí průtokové cytometrie analyzujeme počty a 

zastoupení jednotlivých buněčných řad. Při podezření na abnormální buněčné 

typy, je nutné vyhodnocení tzv. krevního nátěru pod mikroskopem, kdy rozetřeme 

kapku krve na sklíčku a následně ji obarvíme. Hodnoty hemoglobinu určujeme 

pomocí kolorimetrie. Výsledné hodnoty erytrocytů počítáme pomocí rovnic. Při 

mikroskopickém vyšetření krevního nátěru můžeme zjistit morfologické změny 

červených krvinek (27). 

Erytrocyty se počítaly pomocí mikroskopu v Bürkerově počítací komůrce 

v 80. letech 20. století. Žilní krev byla smíchána s protisrážlivým činidlem 

K2EDTA, ředila se dále Hayemovým roztokem (poměr 1:200), díky kterému se 

červené krvinky zvýraznily. Tímto vzorkem se po té naplnila Bürkerova počítací 

komůrka. Napočítaný počet erytrocytů se dělil stem a dané číslo se ještě násobilo 

deseti na dvanáctou. Konečné číslo udávalo počet červených krvinek v jednom 
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litru krve. Fyziologické hodnoty erytrocytů u žen se pohybují okolo 3,8 – 4,7 x 

10
12

/l krve. Muži mají hodnoty v rozmezí 4,3 – 5,3 x 10
12

/l krve (28). 

Hodnoty leukocytů se stanovily podobným dějem jako hodnoty erytrocytů, 

ačkoliv se pro stanovení správné hodnoty krev ředila Türkovým roztokem (poměr 

1:20). Roztok měl takový vliv na leukocyty, že obarvil jejich jádra, která se tím 

stala výraznějšími, což mělo za následek usnadnění počítání leukocytů. Opět se 

počítalo pomocí Bürkerovy počítací komůrky. Výsledný počet leukocytů se musel 

dělit deseti, následné číslo se násobilo 109, což mělo za výsledek konečnou 

hodnotu leukocytů v jednom litru krve. Fyziologickou hodnotu leukocytů mají 

ženy i muži stejnou, v rozmezí 5,0 – 10,0 x 109/l krve (28). 

Stanovení hodnoty trombocytů se dělalo přímo nebo nepřímou cestou. Pro 

metodu cesty přímé se krev ředila prokainovým roztokem v poměru 1:20. 

Trombocyty se opět počítaly v počítací komůrce a získaný počet trombocytů se 

musel následně vynásobit číslem 109. Konečný výsledek udával hodnoty 

trombocytů v jednom litru krve. Fyziologické hodnoty jsou pro muže i ženy 

stejné, v rozmezí 200 – 400 x 109/l krve (28). 

Hodnota hematokritu se stanovila Wintrobovou klasickou metodou nebo 

mikrometodou. Žilní krev byla smíchána s činidlem K2EDTA. S použitím metody 

Wintrobovy se naplnila zkumavka krví, po té se centrifugovala 30 minut při 3 000 

otáčkách za minutu. Druhou metodou byla využívána mikrohematokritová 

(využívána do dnešní doby). Dle této metody se naplnila kapilára krví, po té se 

centrifugovala ve speciální vysokoobrátkové centrifuze po dobu 3 minut, a pak se 

odečítalo pomocí odečítacího zařízení. Fyziologické hodnoty jsou u mužů a žen 

jiné. Ženy mají hodnoty okolo 0,39 - 0,04 a muži v rozmezí 0,44 - 0,05 (28). 

Vyšetření hemoglobinu se provádělo pomocí elektrofotometrické metody. 

Fyziologické hodnoty se u mužů pohybují v rozmezí 135 - 170 g/l a u žen v 

rozmezí 128 - 158 g/l (28). 
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1.6.2 Hemokoagulační vyšetření 

Při hemokoagulačním vyšetření děláme tzv. Quickův test, kdy zjišťujeme 

funkci faktorů protrombinového komplexu. V tomto případě odebíráme venózní 

krev do zkumavky s citrátem sodným (4,5 ml krve s 0,5 ml citátu sodného). 

Výsledné hodnoty se udávají v čase srážení plazmy, která je vyšetřována, 

s udáním času srážení plazmy kontrolní. Druhou možností je udávat výsledky 

v procentech koagulační aktivity plazmy, která je vyšetřovaná. U první možnosti 

jsou fyziologické hodnoty v rozmezí 13-15 sekund a u možnosti druhé se hodnoty 

pohybují v rozmezí 80-100% (19). 

Mezi základní vyšetření patří aktivovaný parciální tromboplastinový čas, 

protrombinový čas a trombinový čas. 

Dále hodnotíme dobu krvácivosti podle Dukea, kdy hodnotíme schopnost 

krevních destiček vytvořit tzv. primární trombus. Toto vyšetření se provádí 

pomocí vpichu do ušního lalůčku, kdy sledujeme dobu krvácení, které by podle 

správných fyziologických hodnot neměla překročit čtyři minuty (29). 

 

 

1.6.3 Biochemické vyšetření 

Biochemické vyšetření se provádí jako analýza z krevního séra, tedy 

z krevního odběru bez protisrážlivého činidla, kdy odebíráme 5-10 ml žilní krve. 

Pomocí tohoto vyšetření chemicky určujeme organické a anorganické složení 

krve, např. bílkoviny, minerály, vitamíny, hormony apod. (19). 

Mezi základní soubory biochemického vyšetření patří tzv. mineralogram, 

kdy zjišťujeme hodnoty dle základního mineralogramu, tedy hodnoty sodíku, 

draslíku a chloridů v krvi, a dle rozšířeného mineralogramu, tedy vápníku, železa, 

hořčíku a fosforu. Zjišťujeme tím poruchy činnosti ledvin, či rozvraty vnitřního 

prostředí. 

Dalším základním souborem jsou jaterní testy, kdy posuzujeme stav jater. 

Vyšetřujeme tedy celkový bilirubin, alkalickou fosfatázu (ALP), 

alaninaminotransferázu (ALT), gamaglutamyltransferázu (GMT), celkovou 

bílkovinu (CB) a albumin.  
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Souborem srdečních enzymů zjišťujeme onemocnění srdce. Pod tento 

soubor spadá aspartátaminotransferáza (AST), kreatinkináza (CK), myokardiální 

izoenzym (CK – MB) a laktátdehydrogenáza (LD). (30) 

Soubor bílkovin zahrnuje vyšetření na celkovou bílkovinu, albuminy, 

imunoglobuliny a C-reaktivní protein. Pomocí těchto hodnot zjišťujeme stav 

výživy a vyšetřujeme otoky. 

Mezi lipidy řadíme vyšetření na hodnoty cholesterolu a triglyceridů. 

Pomocí těchto hodnot vyšetřujeme endokrinní poruchy, aterosklerózu, ischemické 

choroby srdeční a iktery. Pokud provádíme vyšetření na ureu společně s 

kreatinem, posuzujeme tím stav ledvin a případné onemocnění (30). 

Vyšetření glykémie provádíme většinou kapilárním odběrem krve, kdy 

zjišťujeme hodnoty v rámci screeningu, či jako diagnostiku diabetu společně s 

jeho sledováním. Dalším kapilárním odběrem je vyšetření na tzv. Astrup. Pomocí 

tohoto vyšetření zjišťujeme hodnoty krevních plynů a tím i acidobazickou 

rovnováhu. Získáme tedy informace o pH krve, parciálním tlaku kyslíku (pO2), 

parciálním tlaku oxidu uhličitého (pCO2) a procentu okysličené krve v tepnách 

(19). 

 

 

1.6.4 Mikrobiologické vyšetření 

Mikrobiologické vyšetření diagnostikuje patogenní původce nemocí, např. 

viry a bakterie. Sérologické vyšetření naopak zjišťuje hladiny protilátek, 

vznikající jako odpověď na mikroorganismus. 

Musíme provést tzv. hemokultivaci neboli mikrobiologické vyšetření 

mikroorganismů z krve. Prokazujeme tím přítomnost mikrobů v krvi, především 

bakterií. Odběr je nejlepší provést na vrcholu vzestupu tělesné teploty. Odebírá se 

žilní srážlivá krev do speciálních zkumavek či lahviček, v kterých je připravený 

hemokultivační roztok. Toto vyšetření provádíme při podezření na bakteriémii a 

sepsích. 

Při serologickém vyšetření odebíráme také srážlivou venózní krev, kdy však 

odebíráme do klasické zkumavky bez činidel. Stanovujeme tím protilátky v séru 

na průkaz protilátek proti původci syfilis, protilátek proti infekční mononukleóze, 
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revmatické testy, průkaz protilátek proti streptokokům, pozitivní reakce při 

revmatismu, C-reaktivní protein při zánětu kloubů, průkaz protilátek proti viru 

HIV a protilátek proti hepatitidě (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Speciální lahvičky pro odběr krve na hemokulturu 

(Převzato z http://www.akutne.cz/res/publikace/10-kratochv-l-

sepse-na-up-jk-170209.pdf) 
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1.7 Odběrové centrum 

 

Odběrové centrum je místo, kam lidé chodí na doporučení lékaře 

z preventivních, chronických či akutních důvodů ohledně stavu pacientů. Zde 

pracuje personál, který zajišťuje odběr biologického materiálu, tedy vzorky krve, 

moči, stolice a sputa, podle toho, co lékař předepíše na žádanku, která biologický 

materiál určuje. Pacient by měl být před odběrem řádně poučen svým lékařem, 

který odběr vzorku ordinuje, o tom co před odběrem vzorku může dělat, jak má 

s případným vzorkem manipulovat, pokud s ním manipuluje sám (moč, stolice) a 

zároveň manipulaci se zkumavkami, ve kterých je vzorek transportován do 

laboratoře. 

Personál zajišťující vzorky biologického materiálu odpovídá za manipulaci se 

vzorky, správné určení zkumavek pro vzorek na požadovanou analýzu, za 

bezpečnost pacienta i svou a za likvidaci infekčního a ostrého materiálu (jehly).   

1.7.1 Odběrová místnost 

Vybavení a podoba odběrových místností jsou stanoveny zákonem dle 

vyhlášky č. 92/2012 Sb. Minimální plocha odběrové místnosti či boxu by měla 

mít minimální plochu 5 m
2
 na jedno odběrové křeslo a na každé další odběrové 

křeslo se plocha musí zvětšit o další 3 m
2
 (31). 

Dle vyhlášky musí mít prostor, kde se manipuluje s biologickým materiálem, 

omyvatelný povrch stěn do minimální výšky 150 cm. Dále podlahy by měly být 

dobře omyvatelné a dezinfikované, povrchy nábytku taktéž (31). 

V odběrové místnosti musí být určitě umyvadlo, odběrové křeslo či lehátko 

pro pacienty, pojízdná sedačka pro zdravotnického pracovníka, laboratorní stůl či 

manipulační plocha a zástěna, v případě, že se odebírá biologický materiál 

z tělních dutin (31). 

Pracoviště musí být také vybaveno léčivy a pomůckami pro první pomoc, 

tedy pomůcky pro zajištění žilního vstupu, vybavením pro zástavu krvácení, 

resuscitační rouškou či samorozpínacím vakem včetně masky, vzduchovody a 

rukavicemi (31). 

Mezi pomůcky, které musí mít zajištěny odběrová místnost, jsou zajisté jehly 

různého průsvitu, kdy velikost je odlišena barevně, umělohmotné nástavce na 
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jehly pro vakuový způsob odběru, barevně rozlišné zkumavky dle přísad, kapiláry 

pro vyšetření na Astrup, glykovaný hemoglobin a vyšetření glukózy. Dále 

turniket, kožní dezinfekci, buničinové čtverečky, náplasti, ochranné rukavice, 

kontejner s pevným uzávěrem na ostrý odpad (jehly) a odpadkový koš na infekční 

odpad.  

Příjmová místnost by měla být klimatizována zároveň s výpočetní technikou, 

pro zajištění identifikace pacienta, toalety s umyvadlem, zároveň aby byly i pro 

tělesně postižené pacienty a místo k zotavení pacientů po odběru např. lavici. 
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2 Praktická část 
 

 

 

Ve výzkumné části bakalářské práce se věnuji porovnávání laboratorních 

příruček na odběr žilní krve. Snažím se zjistit, zda jsou laboratorní příručky 

dostatečným zdrojem informací pro všeobecné sestry u výkonu odběru žilní krve. 

Porovnávání provedu z veřejně dostupných laboratorních příruček z nemocnic po 

celé České republice. 

Zkoumám především základní body příručky, tedy jaký odběrový systém 

laboratorní příručka doporučuje, zda se má před odběrem krve cvičit končetinou a 

jak, zda má pacient před odběrem krve pít a co, či jestli je v laboratorní příručce 

zmíněno, zda pacient může před odběrem krve užít svou chronickou medikaci. 
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2.1 Cíl výzkumné práce 

 

V rámci své bakalářské práce jsem si stanovila cíle, které jsem pokládala za 

nejdůležitější v rámci tohoto tématu. 

 

1. Cíl: Zjistit, zda jsou laboratorní příručky odběrů žilní krve 

dostatečně popisující k danému tématu. 

 

2. Cíl: Zjistit, zda příručky obsahují dostatečné množství informací pro 

ošetřovatelskou praxi. 

 

 

 

2.2 Hypotézy 

 

Pro moji práci jsem si zvolila tři hypotézy, na které budu hledat odpovědi. 

Cílem těchto hypotéz je zjistit, zda příručky jsou obsahově dostatečně popisující a 

zároveň obsahují vše pro ošetřovatelskou praxi. Vyhodnocením tohoto šetření 

předpokládám vyvrácení nebo potvrzení hypotéz. 

 

1. Předpokládám, že většina příruček uvede postup při odběru žilní krve. 

 

2. Většina příruček uvede jak připravit pacienta před odběrem žilní krve. 

 

3. Předpokládám, že většina příruček uvede, jak manipulovat s odebraným 

vzorkem. 
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2.3 Metodika 

 

 

2.3.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 

V rámci své práce jsem se zaměřila na veřejně dostupné laboratorní 

příručky po celé České republice. Jedním z mých kritérií bylo, aby se jednalo o 

laboratorní příručky z nemocnic, abych porovnala, z čeho mohou čerpat jak 

všeobecné sestry z lůžkového oddělení, tak i všeobecné sestry přímo 

z odběrových míst. Dle těchto laboratorních příruček, jsem vyplnila 30 

záznamových archů, které jsem vytvořila na základě nejpodstatnějších bodů, které 

by se dle mého uvážení, měly objevit v jejich obsahu. 

 

 

 

2.3.2 Metodika sběru dat 

 

Jako metodu sběru dat jsem si zvolila anonymní záznamový arch. Tento 

arch jsem vyplnila dle dostupných údajů z veřejně dostupných laboratorních 

příruček nemocnic po celé České republice.  

Z výzkumných metod jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu. 

Každou otázku ze záznamového archu jsem rozpracovala zvlášť a vyhodnotila 

pomocí grafu s následným komentářem.  

Průzkum byl proveden anonymně pomocí obsahu veřejně dostupných 

laboratorních příruček, konkrétně se jednalo o šetření pomocí záznamového archu 

(viz. Příloha). Otázky, které byly součástí šetření, jsem sestavila s ohledem na 

hypotézy tak, aby je výsledkem vyhodnocení bylo možné potvrdit nebo vyvrátit. 

Následovně jsem provedla vyhodnocení všech záznamových archů dohromady, 

což vedlo k vyhodnocení hypotéz.  

Laboratorní příručky jsem získala z internetových stránek, kde jsou 

veřejně dostupné. Těchto příruček jsem získala celkem 30, a každou jsem zvlášť 

prostudovala, abych mohla vyplnit mnou sestavený záznamový arch, podle 
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kterého jsem získala data, ke kterým se vyjadřuji v další podkapitole (podkapitola 

2.4). 

2.3.3 Metodika zpracování dat  

 

Všechny záznamové archy byly vyhodnoceny dohromady, jak jsem se již 

zmínila výše. Data jsem zpracovala pomocí matematických výpočtů. Výsledky 

šetření byly zpracovány v tabulkách MS Excel, ze kterých jsem následně vytvořila 

grafy. 
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2.4 Analýza získaných dat 

 

Vyhodnotila jsem 30 záznamových archů z různých nemocnic po celé 

České republice. Analýzu získaných dat rozdělím dle hypotéz, se kterým 

korespondují výzkumné otázky. 

Data jsou zpracovány pomocí tabulek a grafů pomocí programu MS Excel. 

2.4.1 Hypotéza 1 - Předpokládám, že většina příruček uvede postup 

při odběru žilní krve. 

 

K této hypotéze jsem si položila podle mého názoru základní otázky pro 

postup u odběru venózní krve. Pod tuto hypotézu spadají otázky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 

7 ze záznamového archu (viz. Příloha). 

Otázka č. 1 – Cvičení končetinou před odběrem žilní krve? 

 

Graf 1: Cvičení končetinou před odběrem žilní krve 

 

Komentář: Z celkového počtu 30 respondentů, více než polovina příruček (63%) 

ve svém postupu nezmiňuje, zda se má před odběrem končetinou cvičit a jak. 

Skupiny se souhlasnou odpovědí pro cvičení před odběrem jsou vyrovnány a mají 

obě 7%. Skupina s jasným nesouhlasem pro cvičení před odběrem tvoří 20% a 

zbylé 3% tvoří skupina, která udává jiné alternativy pro cvičení s končetinou, tedy 
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souhlasí se cvičením končetinou před odběrem pouze u pacientů, u kterých nejsou 

periferní žíly hmatatelné či viditelné. 

 

Otázka č. 2 – Doporučuje se dle laboratorní příručky zaškrcení končetiny 

pomocí turniketu? 

 

Graf 2: Zaškrcení končetiny pomocí turniketu 

 

 

Komentář: Dle laboratorních příruček souhlasí s použitím turniketu k zaškrcení 

končetiny 77% příruček. Pouhé 3% s užitím turniketu nesouhlasí, a v 20% není 

vůbec použití turniketu zmíněno. 
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Otázka č. 3 – Jaká je maximální doba zaškrcení pomocí turniketu? 

Graf 3: Maximální doba použití turniketu 

 

Komentář: Z grafu vyplývá, že téměř polovina respondentů užívá turniket po 

maximální dobu jedné minuty. Mezi skupinu jiných možností jsem zařadila 

příručky, kde se doba použití turniketu popisovala pouze v termínu „krátké 

zatažení končetiny pomocí turniketu“, kterou tvoří 8% z celkového počtu 30 

příruček. Téměř u poloviny příruček není opět uvedeno, po jakou maximální dobu 

je možno turniket u odběru krve použít. S užitím turniketu do dvou minut souhlasí 

pouhé 3% příruček a se stejným počtem zastoupení bylo uvedeno i odebírání 

venózní krve bez zaškrcení. 
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Otázka č. 4 – Co doporučuje příručka ohledně zaškrcení u pacienta po ablaci 

prsu? 

Graf 4: Odběr krve po ablaci prsu 

 

 

 

Komentář: Z grafu pozorujeme, že většina laboratorních příruček tuto 

problematiku vůbec nezmiňuje. Tato skupina příruček tvoří 73% z celkového 

počtu. Ve zbylých 27% je uvedeno, že se při odběru žilní krve rozhodně nesmí 

končetina zaškrtit, a odebírat by se mělo z druhé končetiny, na straně, kde nebyla 

ablace prsu provedena. 
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Otázka č. 5 – Jaké je doporučené pořadí zkumavek z jednoho vpichu? 

 

Graf 5: Pořadí zkumavek z jednoho vpichu 

 

 

Komentář: U této otázky byly odpovědi v celku rozmanité. V případě neuvedení 

pořadí zkumavek z jednoho vpichu tvořilo skupinu 23%. Ve druhém případě 

pořadí zkumavek zastoupené hemokulturou, zkumavkami bez přísad, s citrátem, 

zkumavky na vyšetření ze séra, na imunologické vyšetření, dále zkumavky 

s heparinem, s činidly EDTA, ostatní zkumavky a na závěr sedimentace, tvořilo 

30% zastoupených z celkového počtu. Třetí případ bylo pořadí zkumavek, které 

opět začínalo hemokulturou, zkumavkami bez přísad, s činidly EDTA, s citrátem, 

s heparinem, ostatní zkumavky a na závěr opět sedimentace, které tvořilo 20% 

zastoupených. V 27% jsem zaznamenala jiné možnosti pořadí zkumavek, které se 

řešili především v případech zkumavek na vyšetření ze séra, kdy tyto zkumavky 

přicházely na řadu až po zkumavkách s činidly. 
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Otázka č. 6 – Jaká je doporučená dezinfekce pro odběr žilní krve na krevní 

obraz? 

 

Graf 6: Doporučená dezinfekce 

 

 

Komentář: Z grafu jednoznačně vyplývá, že tato otázka byla pro většinu příruček 

jasná, jelikož doporučená dezinfekce v nich nebyla vůbec zmíněna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Otázka č. 7 – Jaký ty odběrového systému používají laboratoře? 

 

Graf 7: Typ odběrového systému 

 

 

Komentář: Tato otázka je velmi rozmanitá. Z grafu vyplývá, že nejvíce používané 

systémy jsou uzavřené od BD Vacutainer (37%) a Vacuette (33%). Také jsem 

zaznamenala dle příruček, že laboratoře využívají více odběrových systémů 

najednou a většinou jde o kombinaci Sardstetu s BD Vacutainerem (17%). 

Samotný odběrový systém Sardstet využívá pouhých 10% z celkového počtu 30 

příruček. V 3% laboratorních příruček, nebylo uvedeno, který odběrový systém 

laboratoř používá. 
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2.4.2 Hypotéza 2 - Většina příruček uvede jak připravit pacienta před 

odběrem žilní krve. 

 

U této hypotézy jsem pokládala otázky se zaměřením přípravy pacienta na 

odběr žilní krve, které by měl vědět zdravotnický personál, který odběr žilní krve 

může provádět, např. když bude poučovat pacienta o dietních režimech.  

Pod tuto hypotézu spadají otázky č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 ze záznamového 

archu (viz. Příloha). 

 

Otázka č. 8 – Jaká je obecně doporučená doba lačnění před odběrem venózní 

krve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 8: Doba lačnění před odběrem krve 

 

 

Komentář: Z grafu je možné pozorovat, že převažuje skupina příruček, ve kterých 

není uvedena doporučená doba lačnění pro pacienty před odběrem krve (43%). 

Hlavní doporučenou dobou lačnění před odběrem je doba mezi 10 až 12 hodinami 

před odběrem krve (37%). Možnost lačnění minimálně 6 hodin před odběrem byla 

v příručkách uvedena méně, v zastupitelnosti 17%. Dále bylo v příručkách 

uváděno pouze, aby pacient den před odběrem vynechal tučná jídla a jedl pouze 

lehkou stravu. 
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Otázka č. 9 – Co uvádí příručka v případě, že pacient užívá léky? 

Graf 9: Pokud pacient užívá léky 

 

Komentář: Laboratorní příručky z kterých jsem data získala v 70% uvádí pouze 

obecně doporučení pro pacienty, kteří užívají léky. Dle těchto doporučení by měl 

pacient, pokud je to možné nebo určí-li lékař jinak, vynechat léky tři dny před 

odběrem krve. V 30% zkoumaných příručkách tato problematika není zmíněna a 

další uvedené možnosti nebyly zastoupeny vůbec. 

 

Otázka č. 10 – Měl by pacient před odběrem dle příručky pít? 

 

Graf 10: Pití před odběrem krve 

 

Komentář: Ze získaných dat vyplývá, že většina příruček (73%) souhlasí s pitím 

před odběrem krve, a ve zbylých příručkách (27%) tato problematika není vůbec 

uvedena. 
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Otázka č. 11 – Kolik tekutin a jakých by pacient měl vypít před odběrem žilní 

krve dle příručky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Kolik a jakých tekutin pít před odběrem krve 

 

 

Komentář: Ze získaných dat vyplývá, že 40% příruček doporučuje pacientům před 

odběrem krve vypít 250 ml černého neslazeného čaje, nebo čistou neperlivou 

vodu. V 10% se uvádí, že by pacient měl před odběrem pít pouze čistou 

neperlivou vodu a 20% příruček uvádí jiné možnosti, např. rozepisuje jaké 

tekutiny a množství by měli pít před odběrem krve diabetici apod. V 30% případů, 

tato problematika, v příručkách není zmíněna. 
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Otázka č. 12 – Kdy provádět odběr krve, když měl pacient infuzi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Odběr krve po infuzi 

 

 

Komentář: Jelikož infuzní terapie může ovlivnit hodnoty výsledků vyšetření krve, 

je dle 13% příruček doporučené, aby se odběr krve prováděl minimálně jednu 

hodinu po ukončení infuze a nejlépe z druhého končetiny. Opět je z grafu 

pozorovatelné, že většina příruček (77%) tuto problematiku nemá ve svém obsahu 

zmíněnou. Zbylých 10% příruček Uvádí jiné možnosti, především díky rozdělení 

typů infuzní terapie. 
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Otázka č. 13 – Co uvádí příručky v případě, kdy pacient u odběru krve omdlívá? 

 
 

Graf 13: Co dělat, když pacient u odběru krve omdlívá 

 

 

Komentář: Z grafu vyplývá, že 73% příruček tuto problematiku neuvádí. Další 

skupina příruček doporučuje postup, kdy si pacient preventivně lehne na lůžko a 

po odběru doplní tekutiny (12%). Stejný počet zastoupených příruček má i 

možnost, kdy se pacient preventivně položí na lůžko a dá si dolní končetiny do 

mírně vyšší polohy (12%). Zbylé 3% uvádějí jiné preventivní možnosti v případě, 

že pacient omdlévá. 
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2.4.3 Hypotéza 3 - Předpokládám, že většina příruček uvede jak 

manipulovat s odebraným vzorkem. 

 

V této hypotéze jsem se zaměřila na manipulaci s již odebraným vzorkem 

krve. Zaměřila jsem se na základní manipulaci, tedy jestli se má zkumavka po 

odebrání vzorku promíchat, či protřepat, nebo na časové prodlení mezi odebráním 

vzorku a transportem do laboratoře. 

Pod tuto hypotézu spadají otázky ze záznamového archu č. 14, 15, 16 a 17 

(viz. Přílohy). 

 

Otázka č. 14 – Jak manipulovat se zkumavkami s protisrážlivým prostředkem po 

odběru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 14: Manipulace se zkumavkami s protisrážlivými prostředky 

 

Komentář: V této otázce má převahu, jak vyplývá z grafu, odpověď, kdy se 

zkumavky po odběru mají opakovaným převracením promíchat (83%). 

S odpovědí, kdy se po odběru zkumavky protřepávají, souhlasí 3% příruček 

z celkového počtu 30. Obsah příruček, který tuto problematiku nezmiňují, jsou 

v zastoupení 14%. Jiné možnosti neuvádí žádná příručka. 
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Otázka č. 15 – Jak manipulovat se zkumavkami bez protisrážlivého prostředku 

po odběru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15: Manipulace se zkumavkami bez protisrážlivého prostředku 

 

 

Komentář: Data získaná u této otázky jsou v celku vyrovnaná. Možnost, která 

uvádí, že není vhodné tyto zkumavky promíchávat či protřepávat, je v zastoupení 

27% z celkového počtu. V případech, kdy obsah příručky tento problém 

nezmiňoval, byla tato skupina zastoupena 36% počtem příruček z celkového 

počtu. Pod uvedením odpovědi „uvedeno jinak“, se příručky zmiňovaly o 

promíchávání i zkumavek bez protisrážlivého činidla (37%). 
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Otázka č. 16 - Jaká je maximální doba, dle příručky, po kterou je možno 

ponechat zkumavky s odebranými vzorky na odběrovém místě, pokud se jedná o 

vyšetření na STATIM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Ponechání vzorku na místě odběru v režimu statim 

 

 

Komentář: U této otázky byla v převaze odpověď, kdy není toto téma v příručce 

uvedeno (56%). Příručky, které tuto tématiku obsahovaly, souhlasily s odpovědí, 

kdy se vzorky v tomto režimu musejí ihned po odběru odeslat do laboratoře 

(27%). Pokud příručky uváděly jinou možnost, jednalo se o odpověď, kdy se 

musely vzorky odeslat do laboratoře do 10 minut od odebrání vzorku (17%). 
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Otázka č. 17 - Jaká je maximální doba, dle příručky, po kterou je možno 

ponechat zkumavky s odebranými vzorky na odběrovém místě, pokud se jedná o 

rutinní vyšetření? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17: Ponechání vzorku na místě odběru v režimu rutina 

 

 

Komentář: Z grafu vyplývá, že 47% zkoumaných příruček toto téma ve svém 

obsahu nezmiňuje. Pokud příručka uvedla jinou možnost ponechání vzorku na 

místě odběru, uvedla kratší časový údaj, než jedna hodina (23%). Zbylé příručky 

souhlasily s možnostmi ponechání jedné hodina na místě odběru (20%), nebo 

ponechání vzorku na místě odběru též jednu hodinu, pokud se nejedná o 

sedimentační vyšetření (10%). V případě možnosti, kdy příručky uvádějí jinou 

variantu, se jednalo o odpověď, kdy při rutinním odběru, vzorek může zůstat na 

oddělení půl hodiny, a po té musí být transportován do laboratoře. 
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2.5 Ověření platnosti hypotéz 

 

2.5.1 Hodnocení hypotézy 1 

Dle svého výzkumu musím vyvrátit svou hypotézu, že laboratorní příručky 

budou ve většině případů uvádět postup při odběru žilní krve, jelikož dle mých 

položených otázek v záznamovém archu, se možnost „Není uvedeno“ vyskytuje 

v nadpoloviční většině zkoumaných příruček. Ve svých otázkách jsem se zaměřila 

na body, které by měly být důležité pro všeobecné sestry, které tento výkon 

provádějí, a bohužel jsem byla velmi překvapena, že základní údaje k postupu při 

odběru žilní krve příručky neudávají. 

 

 

 

2.5.2 Hodnocení hypotézy 2 

Tuto hypotézu musím také vyvrátit, jelikož v polovině svých položených 

otázek v záznamovém archu, byla možnost „tato problematika není v příručce 

zmíněna“ s většinovou převahou nad dalšími možnostmi. Tudíž mohu říci, že ve 

zkoumaných laboratorních příručkách je zmíněna příprava pacienta před odběrem 

krve pouze částečně a chybí v podle mého názoru základní body, které by měl 

vědět každý zdravotnický personál, který provádí odběr žilní krve. 

 

 

 

 

2.5.3 Hodnocení hypotézy 3 

Tuto hypotézu musím bohužel také vyvrátit, jelikož z celkového počtu 30 

zkoumaných příruček, více než polovina příruček, výše uvedená témata 

nezmiňovala. Musím tedy podotknout, že i v této oblasti jsou laboratorní příručky 

v převážné části nedostačující. 
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2.6 Závěrečné shrnutí 

 

Laboratorní příručky by měly být pro všeobecné sestry oporou, když si 

v určitou chvíli nejsou jisté, jak výkon provést, jak připravit pacienta před 

samotným odběrem, či jak manipulovat s odebraným vzorkem. Dále by tyto 

příručky měly obsahovat rozepsaný typ vyšetření s určenou zkumavkou na daná 

vyšetření apod. 

 Během svého šetření, jsem zjistila, že u nadpoloviční většiny otázek 

z vytvořeného záznamového archu (viz. Příloha), byla převážná část odpovědí 

„není uvedeno“, čímž jsem vyvrátila všechny své položené hypotézy. 

 

Ve své práci jsem si stanovila 2 cíle. 

1) Zjistit, zda jsou laboratorní příručky odběrů žilní krve dostatečně 

popisující k danému tématu. 

Dostatečně popisující obsah příručky by měl být zásadní. V mnoha 

případech se zdálo, že příručky jsou napsány zkratkovitě a co nejsnadněji. 

Příručky by svůj obsah měly lépe popisovat a nesnažit se mít vše popsané 

pouze základně a stroze. 

 

2) Zjistit, zda příručky obsahují vše potřebné pro ošetřovatelskou praxi. 

U tohoto cíle jsem zjistila, že příručky, bohužel často neobsahují ani 

základní údaje k ošetřovatelské praxi. U 10 otázek ze 17 z mého 

záznamového archu, jsem zjistila, že převažuje odpověď, kde 

problematika otázek v příručkách není uvedena. Např. zda by měl pacient 

před odběrem krve končetinou, ze které se bude odebírat vzorek venózní 

krve, cvičit či ne. Na tuto otázku, z celkového počtu zkoumaných příruček 

(30), jsem našla odpověď pouze u 37% příruček. 
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2.7 Diskuze 

 

Cílem této práce bylo zjistit, zda jsou laboratorní příručky dostatečně 

popisující k danému tématu a zda je v nich uvedeno vše potřebné pro 

ošetřovatelskou praxi. Ke svému výzkumu jsem si stanovila tři hypotézy, jejichž 

plné znění jsem uvedla v podkapitole 2.2.  Svou analýzou získaných dat, se 

bohužel všechny mé hypotézy nepotvrdily.  

Jak jsem se již zmínila, laboratorní příručky odběru žilní krve by měly být pro 

všeobecné sestry oporou a jistotou.  

Dle mého šetření jsem zjistila, že z převážné většiny laboratorní příručky 

nejsou dostatečně popisující a často chybí úplné základy, které jsou možná 

samozřejmostí, ale v příručce by zmíněny být měly. Níže uvedu příklady, které 

považuji za základní body mého šetření. 

 

Postup při odběru venózní krve 

U postupu odběru žilní krve, si myslím, že je důležité zmínit, zda se před 

odběrem má cvičit končetinou, či ne. V nadpoloviční většině zkoumaných 

příruček (63%) toto téma zmíněno není. Často se dnes stává, jelikož jsou na to 

pacienti zvyklí, jakmile zaškrtíme končetinu, začnou cvičit končetinou buď stylem 

flexe a extenze v lokti, nebo tzv. „pumpování“ pomocí otevíráním a zavíráním 

pěsti. Dle zpracované učebnice ošetřovatelských postupů od Vytejčkové, se 

cvičení končetinou, která je již zatažená pomocí turniketu, nedoporučuje, jelikož 

bylo zjištěno, že to mění výsledné hodnoty iontů a to především draslíku (19). 

Dále by v příručce mělo být zmíněno využití turniketu a jeho maximální doba 

využití, což u téměř poloviny zkoumaných příruček (43%) nebylo opět zmíněno. 

Organizace WHO vydala k výkonu odběru krve směrnice, ve kterých doporučuje, 

aby zaškrcení končetiny bylo provedeno maximálně do dvou minut. (20) 

Pořadí zkumavek z jednoho vpichu je podle mne základní součástí odběru 

žilní krve. Dle šetření byla tato otázka v celku rozmanitá. Pouze 23% příruček 

pořadí zkumavek z jednoho vpichu neuvedlo a zbylé své pořadí uvedlo (77%). Já 

se přikláním k variantě: hemokultura, zkumavky bez přísad, s činidly EDTA, 

s citrátem, s heparinem, ostatní zkumavky a na závěr sedimentace, kterou 

potvrzuje i Vytejčková ve své učebnici ošetřovatelských postupů (19). 
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Příprava pacienta na odběr venózní krve 

V obsahu laboratorní příručky musí být i zmíněna příprava pacienta. Pod 

tuto tématiku spadá lačnění pacienta před odběrem. Je v celku známé, že by 

pacient měl na odběr přijít na lačno, pokud lékař nestanoví jinak. Z mého šetření 

vyšlo, že téměř polovina zkoumaných příruček dobu lačnění pacienta před 

odběrem neuvádí (43%). Dle organizace WHO a jejich vydaných směrnic, doba 

lačnění by se měla pohybovat kolem 10 – 12 hodin před odběrem krve. (20) 

Dále by v příručce mělo být zmíněno, co má pacient dělat v případě, kdy 

užívá svou chronickou medikaci. Většina příruček uvedla obecné doporučení 

(70%), kdy by měl pacient vynechat léky tři dny před odběrem krve, pokud lze či 

zda lékař nestanoví jinak. 

Většinou se stává, že pacient přijde na odběr s tím, že před odběrem nepil 

žádné tekutiny a tím pádem je dehydratovaný, což může zkreslit výsledky 

vyšetření. Před odběrem by pacient měl vypít minimálně 250 ml čisté neperlivé 

vody bez příchuti, či černý neslazený čaj, což doporučuje i organizace WHO (20). 

Ve výsledcích mého šetření vychází, že 40% laboratorních příruček souhlasí 

s touto variantou. 

U otázky kdy provést odběr, když měl pacient aplikovanou infuzi, silná 

nadpoloviční většina zkoumaných příruček odpověď neuvedla (70%). Dle 

organizace WHO, v tomto případě je vždy lepší provádět odběr žilní krve z druhé 

končetiny, než kam byla aplikována infuze, a nejlépe jednu hodinu po jejím 

ukončení (20). 

 

Manipulace s již odebraným vzorkem 

V obsahu laboratorních příruček by mělo být doporučení, jak manipulovat 

s již odebraným vzorkem. Myslím si, že je důležité v příručce zmínit, zda se 

zkumavky s přídatnými činidly mají promíchat či protřepat. Dle svých výsledků 

se přikláním k variantě, kdy tyto zkumavky ihned po odběru nejméně pětkrát 

opatrně promícháme. Zkumavky bez přísad, by se po odběru promíchat neměly, 

jelikož můžeme urychlit hemolýzu. V obou těchto případech měly zkoumané 

příručky tuto problematiku uvedenou ve vysokém počtu. 
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Pokud se jedná o časové režimy odběrů, myslím, že je základ znát termín 

rutina a statim. Bohužel nadpoloviční většina příruček neudává časový termín, po 

jakou dobu by se měl vzorek zdržovat na místě odběru v případě časového režimu 

na statim. Dle směrnic organizace WHO, by se odebraný vzorek měl ihned po 

odebrání odeslat do laboratoře. (20) 

Odběr vzorku krve, který je určen dle časového režimu rutina, by se měl 

nejlépe do jedné hodiny od odběru vzorku, odeslat do laboratoře, pokud se 

nejedná o sedimentační vyšetření, to by se mělo odeslat ihned po odběru. 

I přes skutečnost, že hypotézy, které jsem si stanovila na začátku své 

práce, byly vyvráceny, cílem této diskuze bylo zamyšlení nad některými výsledky 

šetření. Bylo zajímavé sledovat podobnosti laboratorních příruček a zároveň i 

rozdílnost mezi jistými body, které jsem uvedla výše. 
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3 Závěr  
 

Téma své práce, Laboratorní příručky odběru krve a jejich využití v praxi, 

jsem si zvolila sama, na základě vlastního výběru. Motivem mi byly mé 

zkušenosti z praxí a zájem o tento typ výkonu v ošetřovatelské praxi. 

Odběr venózní krve je jedním z nejběžnějších výkonů v ošetřovatelské praxi. 

Prošel velkým vývojem, a díky tomu ho známe v takové podobě, jaké je dnes. 

Pomůcky máme jednorázové, tudíž při tomto výkonu máme vysokou jistotu 

sterility. 

V této práci jsem se zaměřila především na odběr žilní krve. V praktické části 

své práce jsem se snažila zjistit, zda obsah laboratorních příruček je dostačující 

pro ošetřovatelskou praxi, a z výsledků jsem zjistila, že v obsahu chybí často 

úplné základy, které jsou možná samozřejmostí pro pracovníky zdravotnictví, 

kteří tento výkon mohou provádět, ale v příručce by uvedené být měly. 

Stanovila jsem si tři hypotézy, které jsem díky výslednému zkoumání 

vyvrátila, což pro mne nebylo pozitivní zprávou. Opravdu jsem očekávala, že 

otázky, které jsem pokládala v záznamovém archu, jsou základy, které příručky 

budou uvádět. Zároveň jsem se domnívala, že příručky budou více odborné, což 

mé očekávání také nepotvrdilo. 

Výsledky mého výzkumu však poukázaly na to, co by se v obsahu příruček 

mělo doplnit a případně více problematiku rozvinout. Nejpodstatnější částí, která 

by se měla podrobněji rozepsat, je postup při odběru venózní krve. V případě 

přípravy pacienta na odběr krve, by se měla rozvinout především problematika, co 

se týká užívané medikace pacienta a případně i speciálně příprava pro pacienty 

s onemocněním Diabetes mellitus, jelikož tento typ pacientů může mít problémy 

s pochopením přípravy na odběr. V poslední části, která se týkala manipulace 

s odebraným vzorkem, bylo pomocí získaných dat zjištěno, že v příručce chybějí 

časové režimy odběry, nebo zmíněny byly, ale jen ohledně interpretace výsledků 

vyšetření.  

Odběr krve je základním odběrem biologického materiálu a je důležité, aby 

sestry či jiní zdravotničtí pracovníci, kteří výkon provádějí, věděli jak postupovat, 

jak edukovat pacienty před odběrem a po něm, a věděli jak s odebraným vzorkem 

manipulovat. 
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Seznam zkratek 
 

A kol. – A kolektiv 

ALP – Alkalická fosfatáza 

ALT – Alaninaminotransferáza 

AST – Aspartátaminotransferáza 

Apod. – A podobně 

Atd. – A tak dále 

CB – Celková bílkovina 

CK – Kreatinkináza  

CK – MB – Izoenzym myokardu 

EDTA – Kyselina ethylendiamintetraoctová 

GMT – Gamaglutamyltransferáza 

Heparin – Li – Lithium Heparin 

HIV – Smrtelné virové onemocnění 

K2EDTA – Antikoagulační činidlo 

K3EDTA – Antikoagulační činidlo 

LD – Laktátdehydrogenáza 

LMWH – Nízkomolekulární heparin 

Na – citrát – Citrát sodný 

NaF+K – oxalát – Oxalát draselný, heparinát sodný 

Např. - Například 

pCO2 – Parciální tlak oxidu uhličitého 

pH – Vodíkový exponent 

pO2 – Parciální tlak kyslíku 

s. - Strana 

Sb. - Sbírka 

Tzv. – Tak zvaně 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Záznamový arch 

Záznamový arch 

„Laboratorní příručky odběru krve a jejich využití v praxi“ 

 

Postup při odběru žilní krve: 

1. Cvičení končetinou před odběrem žilní krve? 

a. Není uvedeno. 

b. Ano, flexí a extenzí loktem. 

c. Ano, otevíráním a zavíráním pěsti. 

d. Ne 

e. Jiné možnosti. 

 

2. Doporučuje se dle laboratorní příručky zaškrcení končetiny pomocí 

turniketu? 

a. Ano. 

b. Ne. 

c. Není uvedeno. 

3. Jaká je maximální doba zaškrcení končetiny pomocí turniketu? 

a. Není uvedeno. 

b. Bez zaškrcení. 

c. Do jedné minuty. 

d. Max. do dvou minut. 

e. Jiné možnosti. 

 

4. Co doporučuje příručka ohledně zaškrcení u pacienta po ablaci prsu? 

a. Nezaškrcovat a neodebírat z končetiny na straně ablace prsu. 

b. Odebírat, ale nezaškrcovat končetinu na straně ablace prsu. 

c. Není uvedeno. 

d. Jiné možnosti. 



 

 

5. Jaké je doporučené pořadí zkumavek z jednoho vpichu? 

a. Není uvedeno. 

b. Hemokultura, zkumavky bez přísad, zkumavky s citrátem, 

vyšetření ze séra, imunologické vyšetření, zkumavky s heparinem, 

zkumavky EDTA, ostatní zkumavky a sedimentace. 

c. Hemokultura, zkumavky bez přísad, zkumavky EDTA, zkumavky 

s citrátem, zkumavky s heparinem, ostatní zkumavky. 

d. Jiné možnosti. 

 

6. Jaká je doporučená dezinfekce pro odběr žilní krve dle příručky? 

a. Alkoholová dezinfekce. 

b. Jódová dezinfekce. 

c. Jódová a alkoholová dezinfekce. 

d. Není uvedeno. 

e. Jiné možnosti. 

 

7. Jaký typ odběrového systému používají laboratoře? 

a. BD Vacutainer 

b. Vacuette (Greiner bio one) 

c. Sarstedt 

d. Více z uvedených. 

e. Jiné možnosti. 

f. Není uvedeno. 

 

Jak připravit pacienta před rutinním odběrem venózní krve:  

 

8. Jaká je obecně doporučená doba lačnění před odběrem venózní krve? 

a. Není uvedeno. 

b. 10 – 12 hodin před odběrem žilní krve. 

c. Min. 6 hodin před odběrem žilní krve. 

d. Jiné možnosti. 



 

 

9. Co uvádí příručka v případě, že pacient užívá léky? 

a. Tato problematika v příručce není zmíněna. 

b. Uvedeno v příručce pouze obecně. 

c. Specifikuje konkrétní léky (PAD, Warfarin, antihyperteziva). 

d. Jiné možnosti. 

 

10. Měl by pacient před odběrem dle příručky pít? 

a. Není uvedeno. 

b. Je vhodné, aby pacient před odběrem pil. 

c. Před odběrem by pacient neměl pít. 

 

11. Kolik tekutin a jakých by pacient měl vypít před odběrem žilní krve 

dle příručky? 

a. Není uvedeno. 

b. Pouze vodu, cca 250ml. 

c. Černý čaj neslazený, či čistou neperlivou vodu, cca 250ml. 

d. Uvedeno jinak. 

 

12. Kdy provádět odběr, když měl pacient infuzi? 

a. Tato problematika není v příručce zmíněna. 

b. Odběr by se měl provádět nejméně 1 hodinu po skončení infuze a 

pokud možno z druhé končetiny.  

c. Uvedeno jinak. (specifikováno typem infúze) 

 

13. Co uvádí příručka v případě, že pacient u odběru omdlívá? 

a. Jako prevenci si pacient lehne a po odběru doplní tekutiny. 

b. Pacient se preventivně položí na lůžko a dáme mu nohy mírně do 

vyšší polohy. 

c. Tato problematika v příručce není zmíněna. 

d. Jiné možnosti. 



 

Manipulace s již odebraným vzorkem 

14. Jak manipulovat se zkumavkami s protisrážlivým prostředkem po 

odběru? 

a. Není uvedeno. 

b. Zkumavky se po odběru opakovaným převracením promíchají. 

c. Zkumavky se po odběru opakovaným převracením protřepají. 

d. Je uvedeno jinak. 

 

15. Jak manipulovat se zkumavkami bez protisrážlivého prostředku po 

odběru? 

a. Není vhodné odebraný vzorek promíchávat či protřepávat, jelikož 

můžeme způsobit rychlejší hemolýzu. 

b. Není uvedeno. 

c. Uvedeno jinak. 

 

16. Jaká je maximální doba, dle příručky, po kterou je možno ponechat 

zkumavky s odebranými vzorky na odběrovém místě, pokud se jedná 

o vyšetření na STATIM?  

a. Ihned po odběru se musejí vzorky odeslat do laboratoře. 

b. Tato problematika není v příručce uvedena. 

c. Uvedeno jinak. 

 

17. Jaká je maximální doba, dle příručky, po kterou je možno ponechat 

zkumavky s odebranými vzorky na odběrovém místě, pokud se jedná 

o Rutinní vyšetření? 

a. Hodina. 

b. Hodina, pokud se nejedná o sedimentaci. 

c. Uvedeno jinak. (záleží na typu odběru) 

d. Tato problematika v příručce uvedena není. 

 


