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Programy zkoušení způsobilosti  
Analýza krve (QUARTZ) 

Přihláška pro rok 2019 – 2020 
Česká republika, Slovensko 

 

Vyplňte, prosím, níže uvedená pole a zašlete objednávkový formulář alespoň 2 týdny před distribucí na adresu: 
LGC Standards Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kielpin, 05-092 Lomianki, POLAND 
Tel. +48 22 751 31 40 Fax: +48 22 751 58 45 E-mail: pl@lgcgroup.com 
 

 
 
 
 

Zatrhěnte počet vzorků v políčcích níže: 
 

Vzorek Druh vzorku  Zatrhněte  
1 & 2 Forenzní toxikologie   
3 Kvantifikace zneužívaných léků a látek  
4 Kvantifikace alkoholu v krvi  
5* Alkohol - případová studie   
6* Nové psychoaktivní substance (NPS) kvantifikace  
7* Syntetické kanabinoidy vzorek: Identifikace   
8 Toxikologie drogy/metabolity v moči: Identifikace   

9* 
Nové psychoaktivní a syntetické kanabinoidy skríning moči: 
kvalitativní 

 

*Upozorňujeme, že vzorky 5, 6, 7 a 9 nejsou v současné době zařazeny mezi LGC UKAS akreditované. 
 

 
Distribuce vzorků 
   Vzorky 

 Kolo 
Termín 

odeslání 
vzorků 

Termín zaslání 
výsledků  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

QZ077 20.5.2019 5.7.2019          

QZ078 16.9.2019 1.11.2019          

QZ079 25.11.2019 17.1.2020          

QZ080 2.3.2020 17.4.2020         
    
 Nedostupné 

 Vzorky distribuované v daném kole  

 
 
Forenzní toxikologie  

 Vzorek  Množství Dodáno jako Cílový/é analyt/y  
1 10ml  Krev Účastníci mají určit až 4 drogy týkající se forenzní toxikologie  

2 10ml  
Krev Kvantifikace známého léku (úplná nebo generická indentifikace) a 

interpretace výsledků s ohledem na případovou studii 

3 10ml  
Krev Kvantifikace běžných návykových látek (alternativní kola léků na předpis 

a zneužívaných látek) 

6 10ml  

Krev Účastníci mají kvantifikovat/identifikovat škálu nových psychoaktivních 
látek (NPS). Dvě látky jsou uvedené a jsou určeny pro kvantifikaci a 
další dvě látky uvedeny nejsou a mají být určeny skríningem 
(kvantifikace výsledků má být uvedena rovněž) 

7 10ml  
Krev Účastníci mají detekovat syntetické kanabinoidy a identifikovat jeden 

z nejčastějších syntetických kanabinoidů. 

8 10ml  Urine 
Účastníci mají identifikovat až 4 návykové látky nebo metabolity týkající 
se forenzní toxikologie 

9 10ml  Urine 
Vzorek moči specifický pro skríning nových psychoaktivních látek, může 
zahrnovat syntetické kanabinoidy. Mohou být přítomny až dvě látky. 
Interpretace není potřeba.  

ID číslo laboratoře Lab ID: Číslo objednávky: 
(nepovinné) 
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Programy zkoušení způsobilosti  
Analýza krve (QUARTZ) 

Přihláška pro rok 2019 – 2020 
Česká republika, Slovensko 

 
 
Alkohol v krvi   

 Vzorek  Množství Dodáno jako Cílový/é analyt(y)  
4 10ml  Krev Kvantifikace alkoholu a fluoridu v krvi 

5 - Případová studie 

Interpretace případové studie (s analytickými údaji 
a případem nebo stanoviskem svědka) určení 
pravděpodobné hodnoty alkoholu v krvi v dané 
době 

 
Pro více informací o programu vás odkazujeme na popis programu QUARTZ Scheme Description. 
 

Vyplňte, prosím, kontaktní údaje: 
 

Dodací adresa: Fakturační adresa: 
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: 
Oddělení: Oddělení: 
Společnost: Společnost: 
Adresa: Adresa: 
  
Město: Město: 
PSČ: PSČ: 
Země: Země: 
Tel: Tel: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 
 DIČ: 
  

Oznámení o zprávě zaslat: # Na tuto adresu bude zaslán email s upozorněním o 
dostupnosti zprávy na webové straně PORTAL, online 
systému pro zasílání výsledků 

Kontaktní osoba: 
E-mail#: 

 
 

 
Dodatečné vzorky 
 

Níže uveďte požadavky na dodatečné vzorky.  
    
 
 
 
 

 
 

Upozornění: 
 Pro informaci o cenách kontaktujte, prosím, LGC Standards Sp. z o.o. 

 V případě, že účastník nezašle platné DIČ, bude k ceně vzorků připočteno DPH ve výši 23%. 
 Cena za kurýrní služby LGC Standards nezahrnuje místní dovozní povolení a podobné poplatky, tyto výdaje 

jsou na straně účastníka. 
 Faktura bude vystavena po obdržení vzorků. 
 V případě neúčasti v objednaném kole nebudou účastníkovi poskytnuty žádné náhrady. 
 LGC Standards si vyhrazuje právo nezaslat vzorky nebo zprávu účastníkovi, který neuhradil včas fakturu za 

vzorky předchozí. 
 LGC nezaručuje počet účastníků, kteří zašlou výsledky pro dané analyty v daném kole. 
 Uvedené ceny jsou platné pro zasílání výsledků elektronicky prostřednictvím online systému pro zasílání zpráv 

PORTAL. Pokud budou použity jiné metody k zaslání výsledků, budou tyto zpoplatněny. Kontaktuje, prosím 
LGC Standards Proficiency Testing pro zjištění výše poplatků. 

 Podepsáním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se všeobecnými podmínkami společnosti LGC Standards 
pro dodání produktů a služeb pro kontrolu kvality.   
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Programy zkoušení způsobilosti  
Analýza krve (QUARTZ) 

Přihláška pro rok 2019 – 2020 
Česká republika, Slovensko 

 
 

Stávající zákazníci 
Pokud si přejete změnit své marketingové preference, navštivte, prosím, naše centrum preferencí nebo 
kontaktujte ptcustomerservices@lgcgroup.com 
 
Noví zákazníci  
LGC by vás ráda kontaktovala emailem, telefonicky nebo poštou o svých produktech, službách a vztahujících se 
oblastech výzkumu. LGC neprodává kontaktní údaje jiným stranám. Můžete se kdykoli odhlásit. 
 

     Ano, chci být kontaktován/a o LGC produktech, službách a výzkumu 
 

     Ne, nepožaduji nyní zasílání marketingových informací o LGC produktech a službách 
 

 
 
 
 
                Podpis ………………………………………       Datum………………………… 

 


