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KARTA MONITOROWANIA  

WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA  

MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH 
 

 

Imię i nazwisko pacjenta  

Rodzaj pobranego materiału  

Data i godzina pobrania  

Rodzaj podłoża 
(zaznaczyć krzyżykiem) 

□ jałowy pojemnik 

□ wymazówka z podłożem transportowym 

□ butelka do hodowli z podłożem        

      namnażającym  typu BACTEC 

□ inne (podać jakie) ……………………... 

 

Temperatura 

przechowywania 
(zaznaczyć krzyżykiem) 

□ lodówki (2 – 8
0
C) 

□ pokojowa (15 – 25
0
C) 

□ cieplarki (35 – 37
0
C) 

□ inna (podać jaka) ……………………... 

Podpis osoby 

odpowiedzialnej 
 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW: 

  ◄ T. lodówki (2 – 80C) – mocz, plwocina, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, kał 

   ◄ T. pokojowa (15 – 250C) – wymazy, krew, inne płyny ustrojowe (z wyjątkiem PMR!!!),  

                                                   fragmenty tkanek/protez, treść ropna 

   ◄ T. cieplarki (35 – 370C) – PMR 

Uwaga! Maksymalny czas przechowywania materiału 15 godzin! 
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