
F-181   Žádanka na monitorování hladin léčiv 
                Klinický farmaceut Mgr. Zuzana Vašířová, kontakt: 312 606 547 

Kód ZP                  IČP  Odbornost       

 

                 

Číslo pojištěnce Pacient (příjmení, jméno, titul) 

      x      

 Základní dg.     Ostatní dg.         Sex                

      Oblastní nemocnice Kladno, a.s  
Vančurova 1548, 272 59 Kladno 

IČO: 27256537  

      

Váha (kg)  
       

Výška (cm) K l i n i c k á   l a b o r a t o ř 
Biochemická laboratoř tel: 312 606 246 

Oddělení (stanice)  Lékař (razítko, podpis)            Telefon              STATIM 

   

 

Odběr provedl 
 

Vzorek 
zkontroloval 

Důvod vyšetření:  Laboratorní hodnoty: 

  První vyšetření  Kreatinin (µmol/l) 

 Opakované vyšetření 

Lék: Způsob aplikace 

 Gentamicin  infuze – délka ………… hodin 

 Vankomycin  i. m. 

 Amikacin  i. v.  

   p.o.  

    

Datum odběru vzorku  

Odběr vzorku před podáním léku v ………… ….  hodin  

Lék podán v (u infuze začátek podání) ………. hodin 

Odběr vzorku po podání léku v ………………….. hodin 

Dávkový režim 

Datum Čas podání Pořadí dávky Dávka (mg) Interval (hodiny) 

     

     

     

     

 
    

     

Další léčba pacienta, etiologické agens, poznámky: 

 



Odběr biologického materiálu na stanovení koncentrace antibiotik 
– manuál pro zdravotnické pracovníky 
 
 
 

Amikacin (AMIKACIN Fresenius Kabi 5mg/ml 100ml, B-Braun 10mg/ml 100ml) 
Gentamicin (GENTAMICIN LEK 80mg/2 ml inj.sol., B-Braun 1mg/ml = 80mg/80ml, 3mg/ml = 
240mg/80ml) 

Odběrová zkumavka zkumavka Sarstedt, hnědý uzávěr 

Odběr  

Ustálený stav 

doporučujeme provést odběr dle režimu podávání:  
- frakcionované (denní dávka rozdělena do více dávek) - odběr 

1. – 2. den (3. dávka) 
- jednou denně (denní dávka v jedné dávce) – odběr již 2. den 

Místo odběru periferní žíla (z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno) 

Před podáním dávky 0 – 30 minut 

Po podání dávky 
30 minut po ukončení infuze  
1 hodinu po podání i. m.  

Hemodialýza 3 odběry – před HD, po HD a po podání antibiotika 

Podmínky přepravy 
ihned po odběru doručit na centrální příjem Klinické laboratoře spolu 
s vyplněnou žádankou na klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě 
antibiotiky 

 
 

Vankomycin (VANCOMYCIN 500mg inf. plv., 1000mg inf. plv.) 

Odběrová zkumavka zkumavka Sarstedt, hnědý uzávěr 

Odběr  

Ustálený stav 
doporučujeme provést odběr po 4. dávce 
při režimu s nasycovací dávkou lze provést odběr po 2. dávce 

Místo odběru periferní žíla (z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno) 

Před podáním dávky 0 – 30 minut 

Po podání dávky 30 minut po ukončení infuze  

Hemodialýza 3 odběry – před HD, po HD a po podání antibiotika 

Podmínky přepravy 
ihned po odběru doručit na centrální příjem Klinické laboratoře spolu 
s vyplněnou žádankou na klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě 
antibiotiky 

 
Kontakty: 
Klinický farmaceut: Mgr. Zuzana Vašířová, tel: 312 606 547 
Klinická laboratoř: Ing. Luděk Šprongl, tel. 312 606 325 

                       Mgr. Lucie Poláková, tel. 312 606 581 
  
 
 


