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G – 2.5 Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera – pokyny pro
dospělého pacienta

Vážená paní, vážený pane,
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude provedeno vyšetření, jehož cílem je posoudit
vylučování některých částic Vašimi ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát
přesně objem moče, který vyloučíte za daný časový interval.
Při sběru moče postupujte, prosím, podle následujících pokynů:


Ke sběru moče použijte čistě vymytou plastovou láhev.



Sběr moče začíná v určený den přesně v ....... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se
naposledy vymočíte do záchodu (nikoli do lahve!) a teprve od této doby budete veškerou
další moč sbírat do sběrné nádoby.



Sběrné období trvá 3 hodiny.



Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o
jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit
dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení
sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného
období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.



Močení do sběrné nádoby se provádí po hygienické očistě genitálu.



Po dobu sběru moče můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat
okolo 300 ml (třetina litru). Větší příjem tekutin je nežádoucí, protože přílišné naředění moče
by znehodnotilo vyšetření.



Po ukončení sběru odneste láhev do ordinace ošetřujícího lékaře, případně podle dohody
s ošetřujícím lékařem spolu s žádankou přímo do laboratoře. Láhev musí být označena Vaším
jménem a rodným číslem a musí být doručena do 1 hodiny po ukončení sběru.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou pro získání správného výsledku vyšetření.

Děkujeme Vám za spolupráci.
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