
Postup při průkazuRNA SARS-CoV-2metodou RT-rtPCR 

Materiál k vyšetření: 

- odběr (stěr z nosohltanu, BAL, tracheální aspirát) se provádí na základě indikace KHS a/nebo 
infekčních odd. (dle platného algoritmu) 

- odběrové médium (virologické transportní médium) je stejné jako pro vyšetření chřipek – 
CH-1622 ESwab, souprava média s 1 ks výtěrovky, je k dispozici v lékárně 

- materiál musí být vždy zabalen v trojobalu (v případě vylití materiálu, potřísnění zkumavek 
není možné vyšetření provést), řádně vyplněná žádanka pro vyšetření nesmí být zabalena 
společně s materiálem!! 

- na speciální žádance pro vyšetření coronaviru (onem. COVID-19) musí být kromě oficiálních 
údajů rovněž uvedeno diagnóza, klinický stav (bez příznaků, ARI symptomy, klinicky závažný 
stav, event. jiné), bydliště (město), uvedení příslušné KHS (např. KHSHK pro 
Královehradecký kraj, KHSPCE pro Pardubický kraj, KHSJIH pro Kraj Vysočina), musí být 
rovněž označen biologický materiál a uvedena krátce epidemiologická anamnéza (max. 200 
znaků)  

Příjem materiálu: 

- příjem materiálu na ÚKBD budova č. 22 – 2. patro (nepřetržitá služba), materiál nelze 
transportovat potrubní poštou (přinese zřízenec) 

Stabilita materiálu: 

- ideálně co nejrychleji materiál transportovat do laboratoře 

-pokud se do laboratoře materiál dostane do 72 hodin, není nutné materiál zamražovat, ale 
je  nutné důsledně uchovávat při teplotě +2 až +8 °C i během transportu 

- nad 72 hodin materiál zamrazit při teplotě nejméně -20°C. Při následném transportu je nutné 
udržovat stejnou teplotu, při které byl materiál zamražen 

Vyšetření se provádí: 

- ve všední dny (2× denně): 

– ranní příjem materiálu probíhá do 9 hodin (výsledky v 14.30 ± ½ hodiny) 

 – odpolední příjem do 15 hodin (výsledky ve 20.30 ± ½ hodiny) 

- o víkendu(1× denně)– příjem pouze do 12 hodiny (výsledky v 17.30 ± ½ hodiny) 

-vyšetření STATIM není možné z technických důvodů provádět 

Kontakty na VŠ provádějící vyšetření: KIN by měla informovat o zaslání materiálu VŠ na 
telefonu 702 224 963 tak, aby bylo možné i o víkendech zajistit vyšetření. 

 

Při současném požadavku na vyšetření RNA SARS-CoV-2 a RNA chřipky A/B je nutné vždy 
zasílat 2 výtěry nosohltanu (tj. 2 zkumavky) z důvodu dostatečného množství materiálu pro 
případnou konfirmaci výsledku SARS-CoV-2 v SZÚ.  


