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1 Pokyny pro pacienta 

Vážení pacienti, 
před odběrem krve na vyšetření ACTH není žádné dietní omezení, dbejte na dostatečné zavodnění organismu. 

2 Odběr krve 

Odběr krve se provádí do 1 zkumavky s protisrážlivým činidlem K2EDTA (Vacutainer fialová). 
ACTH se váže na sklo, proto k odběru krve ani na separovanou plazmu nesmí být použita skleněná zkumavka !! 

3 Transport materiálu ve VFN 

Zkumavky s krví je nutné obložit ledovou tříští a co nejrychleji dodat do Laboratoře endokrinologie a 
metabolismu v přízemí III. interní kliniky. Plná krev nesmí zmrznout, proto neobkládat suchým ledem!!! 

4 Transport materiálu z pracovišť mimo VFN 

1. Odebrané zkumavky s plnou krví obložte ledovou tříští a dopravte vaší svozovou službou co nejdříve,  
cca do 1 hodiny, do laboratoře LEM v přízemí 3. interní kliniky ve VFN Praha 2. 

2. Pokud nemáte tuto možnost, zkumavky s krví obložte ledovou tříští a dodejte do vaší nejbližší    
laboratoře,kde krev zcentrifugují v chlazené centrifuze při 4˚C.  Plazmu je nutno separovat do  
1 mikrozkumavky (eppendorfky 0,5ml plazmy). Plazmu ihned zamrazit na -20˚C. 

Zamraženou plazmu transportovat v termosce na suchém ledu do laboratoře LEM, přízemí 3.interní kliniky. 
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