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Sběr moče za 24 hodin 

Vážená paní,  

Vážený pane,  

 aby Váš ošetřující lékař mohl posoudit Váš zdravotní stav, doporučil vyšetření, která vyžadují sběr 

moče za 24 hodin. Ze vzorku moče sbírané za 24 hodin budou stanoveny některé důležité látky tak, aby mohl 

být stanoven jejich denní výdej. Sběr moče probíhá 24 hodin od rána jednoho dne do rána dne příštího.  

 Spolu s tímto návodem Vám byla vydána plastiková láhev, do které budete sbírat veškerou moč za 24 

hodin. Po ukončení vyšetření vraťte prosím sběrnou nádobu zpět ošetřujícímu lékaři.  

Postupujte přesně podle následujících pokynů 

Ráno v 06.00 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO SBĚRNÉ NÁDOBY!) a teprve od této 

doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do sběrné nádoby. Po celých 24 hodin močte pouze do 

sběrné nádoby. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06.00, se do láhve vymočte naposledy.  

Dbejte, aby nedocházelo ke ztrátám moče (např. při stolici), proto je dobré se vymočit před stolicí do sběrné 

nádoby.  

Během vyšetření jezte stejnou stravu jako doposud (pokud bude třeba zvláštních dietní omezení, sdělí Vám je 

ošetřující lékař) a vypijte za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte láhev za kratší dobu 

než za 24 hodin, sbírejte další moč do zcela čisté nádoby, pokud možno z umělé hmoty. Nejnutnější léky 

užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po 

dobu sběru moče vynechejte.  

Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.  

Po ukončení sběru moče změřte její objem s přesností na 10 ml (u dospělých) popř. na ml (u dětí) — objem 

moče nelze odhadnout nebo změřit nepřesně! Naměřenou hodnotu množství moče si zaznamenejte. Moč ve 

sběrné nádobě důkladně promíchejte a odlijte vzorek z celého objemu moče do zkumavky nebo jiné vhodné 

nádoby — nejméně v množství 10 ml.  

Pozn.: Jestliže objem moče během sběru přesáhl objem sběrné nádoby, po ukončení sběru celé množství moče 

promíchejte ve vhodné nádobě (např. kbelíku). Teprve z tohoto smíchaného množství odlijte vzorek na 

vyšetření. Nelze odlít vzorek z každé nádoby. Je nutné změřit celkový objem moče.  

Pokud nemáte možnost změření objemu v požadované přesnosti, přineste s sebou do ordinace ošetřujícího 

lékaře celý objem nasbírané moče.  

Vzorek moče, popř. láhev (láhve) s močí přineste v den ukončení sběru moče do ordinace svého ošetřujícího 

lékaře. Současně Vám bude proveden odběr krve na další vyšetření. Dostavte se proto nalačno do ordinace 

ošetřujícího lékaře v jím určené době k provádění odběrů. Na žádance kromě údaje o objemu moče musí být 

údaj o aktuální hmotnosti (váze) a výšce pacienta, proto prosím doplňte tyto údaje svému ošetřujícímu lékaři.  

Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.  

Děkujeme za spolupráci.  
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