
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
 
 
Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na dôkaz antigénov a toxínov 

 výsledok je k dispozícii do 2 hodín od doručenia do laboratória 
 testy sa vyznačujú vysokou špecificitou a senzitivitou 

Typ vyšetrenia Druh materiálu Transport Uskladnenie 

Infekcie urogenitálneho traktu 

Chlamydia trachomatis 
antigén  

 ster z uretry (dakrónový tampón) 
 ster z cervixu (dakrónový tampón) 
 moč (prvá ranná porcia) 

do 6 hod pri 
izbovej 
teplote 

do 48 hodín v 
chladničke 

Neisseria gonorrhoeae 
antigén 1 

 ster z uretry (dakrónový tampón) 
 ster z cervixu, vagíny (dakrónový tampón) 

Infekcie gastrointestinálneho traktu 
Helicobacter pylori 
Campylobacter spp. 
Salmonella spp. 
Shigella spp. 
Yersinia enterocolica 
Rotavírusy 
Adenovírusy 
Norovírusy 
Astrovírusy 
Giardia lamblia 
Cryptosporidium parvum 

 tuhá stolica vo veľkosti lieskového orecha 
 tekutá stolica vo veľkosti 2 ml 

do 6 hod pri 
izbovej 
teplote 

do 48 hodín v 
chladničke 

Clostridium difficile  
GDH, toxín A a B 

tekutá stolica vo veľkosti 2 ml 
do 6 hod pri 

izbovej 
teplote 

do 24 hodín v 
chladničke 

Infekcie dýchacieho systému 
Streptococcus 
pneumoniae 2 antigén 

 moč 
 likvor 

do 2 hodín 
do 24 hodín v 

chladničke 

Legionella pneumophilla  moč do 24 hodín 
do 14 dní v 
chladničke 

Vírus chrípky A a B 
RSV 
respiračný adenovírus 

 nazálny, nazofaryngeálny sekrét, výplach, 
aspirát 0,5 ml – 1 ml 

 výter z nosa 3  

do 2 hod pri 
izbovej 
teplote 

do 24 hodín v 
chladničke 

Infekcie dýchacích ciest, exantémové ochorenia, hand-footh-mouth disease, aseptické meningitídy, 
myokarditídy ... 

Enterovírusy  stolica do 2 hodín 
do 48 hodín v 

chladničke 
 
1 Test je vhodný najmä pre akútne štádium infekcie N. gonorrhoeae, kedy množstvo antigénov vo 

vzorke vysoko prekračuje detekčný limit testu. 

2  Vyšetrenie vykonávame len u pacientov so závažnou pneumóniou vyžadujúcou hospitalizáciu 
a u pacientov s hnisavou meningitídou. 

3 Na odber sa vyžaduje špeciálna výterovka (coppan), ktorú na požiadanie dodá laboratórium. 
 
V Brezne, dňa 7.3.2018 

MUDr. Zuzana Kónyová 
   klinický mikrobiológ 


