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Doba odezvy 
 

Druh vyšetření 
Doba odezvy Vyšetření mimo 

pracovní dobu RUTINA STATIM  
AM Krevní skupina AB0/Rh(D) do 24 hodin do 2 hodin ano 
AM Krevní skupina AB0/Rh(D) u novorozence do 24 hodin do 2 hodin ano 
AM Screening antierytrocytárních protilátek 
metodou gelové aglutinace do 24 hodin do 2 hodin ano 

AM Test kompatibility metodou gelové 
aglutinace 
 
Je součástí předtransfuzního vyšetření, které 
zahrnuje metody: 
 
1. Vyšetření krevní skupiny pacienta  
2. Screening antierytrocytárních protilátek 

pacienta 
3. Test kompatibility 

do 24 hodin do 90 minut ano 

Screening antierytrocytárních protilátek 
zkumavkovou metodou do 24 hodin -- ano 

Test kompatibility zkumavkovou metodou  do 24 hodin -- ano 

Identifikace antierytrocytárních protilátek do 48 hodin do 2 hodin ano 
Titr antierytrocytárních protilátek do 48 hodin - ne 
Vyšetření ostatních erytrocytárních antigenů do 48 hodin do 2 hodin ano 
Screening a titr chladových protilátek do 48 hodin - ne 
Přímý antiglobulinový test do 24 hodin do 2 hodin ano 
Upřesnění senzibilizace erytrocytů do 48 hodin - ne 
Stanovení titru IgG do 48 hodin - ne 
Stanovení podtříd IgG (IgG1, IgG3) do 48 hodin - ne 
Hamův acidifikační test do 48 hodin - ne 
Hemolýza chladová Donath-Laindsteinův test do 48 hodin - ne 
Detekce aloprotilátek metodou vysycení séra do 48 hodin - ne 
Eluce antierytrocytárních protilátek do 48 hodin - ne 
Vyšetření HIV ab/ag u těhotných žen do 24 hodin - ne 
HLA typizace I. Třídy - sérologicky do 48 hodin - ne 
Vyšetření HLA protilátek do 72 hodin - ne 
Křížová zkouška mikrolymfocytotoxickým testem 
před podáním trombokoncentrátu do 72 hodin - ne 

 
Metody připravené k akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189 jsou označené „AM“. 
Screening antierytrocytárních protilátek u těhotných žen je vyšetření které se provádí v běžném pracovním 
dnu do 15:00. Vyšetření doručená do laboratoře TRS v pátečních odpoledních hodinách se vyšetřují až 
následující pondělí dopoledne. 
Doba odezvy může být překročena u všech vyšetření v případech, kdy výsledek vyšetření není jednoznačný a 
je nutné jeho dourčení v NRL, dále v případech kdy je nutné pro uzavření výsledku provedení 
dalších laboratorních vyšetření. O dalších vyšetřeních rozhodne laboratoř.  
V případě, že je požadováno předtransfuzní vyšetření v režimu STATIM a transfuzní přípravky jsou 
požadovány pouze DO REZERVY (DEPONOVAT), je doba odezvy 90 minut prodloužena dle potřeby 
laboratoře.  
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