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Nemocnice lvančice, příspěvková organizace
se sídlem Širot<ri 3gDlt6, eól g7lvančice, iČ oozzstzl

pro zdravotnickou laboratoř ě. 8161
Oddělení klinické biochemie a hematologie, laboratoře

Rozsah udělené akreditace:

Laboratorní diagnostika v odborne*Fklinické biochemie věetně sdílených vyšeťení vymezená
přílohoutohoto osvěděení. F

Toto osvědčeníje dokladem o udělení akreditace nazák|adě posouzení splnění akreditačních požadavku podle

čsN pN ISo 15189:2013

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu
její platnosti, pokud nebude akreditace pozastaven4 a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného zubjektu posuzovaní shody.

Toto osvědčení o a]<reditaci nahrazuje v plném rozsahú osvědčení é.: 34l/2016 ze dne 3 1. 5. 2016, popřípadě správní akty na
ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 24. 1. 2025

Y Praze dne 24, I.2020 O \r} L/a

OSVEDCE}U O AKREDITACI

Ing. Jiří Růžiěka, MBA, Ph.D.
ředitel

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
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Příloha je nedilnou součástí
osvědčení o akreditacié.z 6312020 ze ilnez 24.01.2020

Akreditovaný subjekt podle ČsN nn Iso 15189z2013z

Nemocnice Ivančice, příspěvkov á organtzace
Oddělení klinické biochemie a hematologie, laboratoře

Široká 390l 16, 664 9l Ivančice

Vyšetření:

Poř.č. Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření Předmět vyšetření

801 - Klinická biochemie

stanovení hmobrostrď koncentrace
albuminu [Albumin] bromkresolovou
zelení fotometriclcy

soP B_l Sprum, plazma

2. Stanovení katalytické koncentrace
alkalické fosfatáry [Alkalická fosfatiaa]
fotometricky-s AMP pufrem

SoP B-2 Sérum, plazma

3. Stanovení katalytické koncentrace
alaninaminonatransferazy [ALT]
fotometricky s laktrátdehyro genávou

soP B-3 Sérum, plazma

4. Stanovení katalytické koncentrace alfa-
amylázy |Amylár;a] fotometricky s p-
nitofenylmaltoheptaosidem

soP 84 Sérum, plazma

5. Stanovení katalytické koncentrace
aspart ítaminotransferázy [AST]
fotometricky s malátdehy{@nrázou

soP 8-6 Sérum, plazma

6. stanovení látkové koncentace celkového
bilirubinu lBilirubin celkový]
fotometricky oxidační metodou
s vanadátem

soP B-7 Sérum, plazma

7. stanovení hmotnostní koncentrace
celkové bílkoviny [Celková bílkovina]
fotometricky biuretovou metodou

SoP B-8 Sérum, p|azrta

8. Stanovení katalytické koncentrace
kreatinkinázy [Kreatinkinráza]
fotometricky elrzym,ovou metodou
s hexokinázou a ghlkóza-6-
fosflítdehydrogenázou

soP B-9 Sérum, plazma

9. stanovení látkové koncentrace
anorganického fosforu [Fosfor]
fotometricky s amoniummolybdenanem

SoP B_12 Sérum, plazma

10. Stanovení látkové koncentrace glukosy
[Glukosa] fotometricky errzymovou
metodou s hexokinázou

SoP B-13 Sérum, plazma

11 Stanovení katalytické koncentrace gama-
glutamylnansfenízy [GGT] fotometicbr
s karboxylovaným Ás\.
gamaglutamylnitroanilidem / §

soP B-14,ffi Sérum, plazma

pffiffi;-
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci é.z 6312020 ze dnez 24.01.2020

Akreditovaný subjekt podle Čsnv nn Iso 15189 z20l3z

Nemocnice lvančice, příspěvkov á organizace
Oddělení klinické biochemie a hematologie, laboratoře

Široká 390116,664 g| Ivančice

Poř.č. Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření Předmět vyšetření

12. stanovení látkové koncentrace
chloridového aniontu [Chloridy]
potenciomefricky iontově selektivní
elekhodou

soP B-15 Sérum, plazma

13. stanovení látkové koncentrace hořčftu
[Hořčík] fotometricky s xylidylovou
modří

soP B_16 Sérum, plazma

14, stanovení látkové koncentrace celkového
cholesterolu [Cholesterol] fotometricky
en4lmovou metodou
s cholesteroloxidiá,zou a peroxidázou

soP B-l7 Séruq, plazma

l5. Stanovení látkové koncentrace kyseliny
močové [Kyselina močová] fotometricky
enzymovou metodou s urikízou

soP B-22 Sérum, plazma

l6, stanovení látkové koncentace kreatininu
[Kreatinin] fotometricky enz)movou
metodou s kataláeou, sarkozin oxidázou
a peroxidáeou

SoP B-23 Sérum, plazma

L7. Stanovení katalytické koncentrace lipázy
[Lipaza] fotometricky enz ymovou
metodu s monoglyceri d lipáaou,
glycerolkinráaou, glycerolfosfólrĚidázou
a peroxidázou **

soP B_25 Sérum, plazma

l8. Stanovení látkové koncenfface močoviny
[Močovina] fotometricky eírzymovou
metodou s ureáeou

soP 8-26 Sérum, plazma

19. starrovení látkové koncentrace
triacylglycerolů [Triacylglyceroly]
fotomeťicky §rrzymovou metodou
s glycerolfosfát oxidázou

soP B-30 Sérum, plazma

20. stanovení látkové koncentrace celkového
vápníku [Vápník] fotometricky
s arzenazou III

SoP B_32 Sérum, plazma

2|. stanovení látkové koncentrace železa
|Železo] fotometricky s TPTZ

soP B-33 Sérum

22, stanovení látkové koncentrace iontů
natria [Sodft] potenciometricky iontově
selektivní elektrodou

soP B-34 Sérum, plazma

23. stanovení látkové koncentrace iontů kalia
[Draslík] potenciometricky iontově
selektivní elektrodou

SoP B_35 Sérum, plazma

24. Stanovení osmolality [Osmolalita]
kryoskopicky ,/

SoP 8-36
nrí'} ,sr_ \

Sérum, plazma

25. Stanovení látkového podílu glykovanýúg§
hemoglobinu fGlykov.Hb frakce A{]§
chromatograficky { .*

ffi'--J
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plná nesrážlivá krev



PříIoha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 63/2020 ze dnez 24.01.2020

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN Iso 15189:20|3z

Nemocnice lvančicen příspěvková organizace
Oddělení klinické biochemie a hematologie, laboratoře

Široká 390116,664 9l Ivančice

Poř.č. Přesný název
postupu vyšetření

Identiíikace
postupu vyšetření Předmět vyšetření

26. stanovení hmotnostní koncentrace
kardiálního troponinu I [Troponin I hs
(Arch)] imunochemicky

SoP B_41 Plaana

813 - Laboratoř alergologická a imunologicktí

l stanovení hmotnostní koncentraoe c-
reaktivního proteinu [CRP]
turbidimetricky

soP B-10 Sérum, plaz.ma

815 - Laboratoř nukleární medicíny

l s tanovení arbitátrí koncentrace
tyreoideu stimuluj ícího hormonu

[TSH (Arch)] imunochemicky

soP B-40, Sérum

Y závorkách [. . . ] j sou uvedeny nánvy vyšetření dle názrru na qýsledkových listech
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