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G 07 Pokyny pro pacienta: Sběr okyselené moče za 24 hodin 

 

Vážená paní, vážený pane, 

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit 
vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, je třeba 
dodržet podmínky konzervace moče a potřebujeme znát naprosto přesně objem moče 
vyloučené za 24 hodin. Postupujte přesně podle následujících pokynů: 

 Ráno v  6 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE) a teprve od 
této doby budete veškerou další moč sbírat do sběrné nádoby, kam jste předem 
opatrně přelili obsah lahvičky s kyselinou chlorovodíkovou (HCl) – POZOR, JE TO 
ŽÍRAVINA!!!  Po případném naplnění jedné láhve (označte 1) přelijte část objemu do 
další nádoby (tím bude zachováno konzervující kyselé prostředí v obou sběrných 
nádobách) pokračujte ve sběru moče do láhve druhé (označte 2). Po 24 hodinách, tj. 
další den ráno opět v 6 hodin, se do sběrné nádoby vymočíte naposledy.  

 
 Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin. 

Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, 
ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte. 

 
  
 Láhve s močí uchovávejte během sběru na temném a chladném místě.  

 
 Po ukončení sběru odneste láhev (láhve) do ordinace ošetřujícího lékaře, případně 

podle dohody s ošetřujícím lékařem, spolu s žádankou přímo do laboratoře ÚKBD 
(FN budova č. 22, 2. poschodí) na příjem materiálu, v tomto případě musí být nádoba 
(event. obě nádoby) označeny Vaším jménem a rodným číslem.  

 Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku. 

 Děkujeme Vám za spolupráci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




