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Parametr Den v týdnu Materiál dodat do 
laboratoře nejpozději 

1. Protilátky   

Borrelióza úterý, čtvrtek do 7.00 hod 

EBV (inf. mononukleóza) pátek do 7.30 hod 

CMV (Cytomegalovirus)                 úterý, pátek do 10.00 hod 

HSV (Herpes virus 1,2)                  čtvrtek do 8.00 hod 

Chlamydia pneumoniae středa do 7.30 hod 

Mycoplasma pneumoniae středa do 7.30 hod 

Klíšťová encefalitida                      čtvrtek do 7.30 hod 

Toxoplasma gondii                        pondělí do 7.00 hod 

Toxocara  canis                             pondělí do 7.00 hod 

SARS-CoV-2 IgG                          úterý, pátek do 10.00 hod 

Hepatitida A, B úterý, pátek do 10.00 hod 

Hepatitida C úterý do 8.30 hod 

Syfilis pondělí, středa, pátek do 10.00 hod 

Widalova reakce                           pondělí - pátek do 13.00 hod 

Brucelóza, tularémie, 
listerióza 

 
pondělí - pátek 

 
do 13.00 hod 

   

2. Antigeny   

Helicobacter pylori 1x týdně, dle počtu vyšetření  

Streptococcus pneumoniae 
Ag v moči    

 
denně 

 
do 15.00 hod 

Legionella pneumoniae Ag 
v moči           

 
denně 

 
do 15.00 hod 

Rotaviry + Adenoviry denně do 15.00 hod 

Rotaviry + Adenoviry + 
Noroviry 

 
denně 

 
do 15.00 hod 

Clostridium difficile  
Ag + toxin    

 
denně 

 
do 14.45 hod. 

   

3. PCR   

Chlamydia trachomatis                          pondělí – pátek do 13.30 hod  

Chřipka (influenza A/B) a  
RS viry 

 
pondělí – pátek 

 
do 14.30 hod 

SARS-CoV-2 (RT)                                   pondělí - pátek do 9.00 hod 

  do 13.00 hod 

 sobota do 9.00 hod 

 
Materiály dodané do laboratoře později než v uvedenou dobu budou zařazeny do vyšetření 
v následujícím termínu. 
V případě státních svátků se upravují termíny zpracování materiálu na sérologická vyšetření dle 
provozních podmínek oddělení. 
V případě potřeby nás kontaktujte v pondělí – pátek od 6.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 517 315 645, 
v sobotu od 7.00 – 12.00 hod. na tel. čísle 517 315 643. 
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