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POBIERANIE PRÓBEK MOCZU NA POSIEW

Zasady ogólne:

Preferowana jest pierwsza poranna próbka moczu ze rodkowego strumienia
O ile to mo liwe mocz nale y pobiera  przed rozpocz ciem leczenia antybiotykami lub 3 – 4 dni
po zako czeniu leczenia
Sterylny pojemnik na próbk  mo na otrzyma  w gabinecie zlecaj cym badanie lub kupi  w
aptece
Pojemnik z moczem i skierowanie nale y przechowywa  i transportowa osobno, aby nie
dopu ci  do zalania skierowania
Obj to  próbki  powinna by nie wi ksza ni  5 – 10 ml
Prosz  nie nape nia  pojemnika moczem do pe na!
Niedozwolone jest przelewanie moczu z niesterylnych naczy  (nocniki, kaczki, wyciskanie z
pieluszek)
Mocz pobierany u dzieci do podklejanych woreczków na skór  krocza nie mo e by  uznany
za miarodajny do badania mikrobiologicznego. Tylko ujemny wynik z tak pobranego
moczu mo e by  brany pod uwag .

Kolejno  post powania:

Dok adnie umy  wod  z myd em zewn trzne narz dy p ciowe i uj cie cewki moczowej

Op uka  bie  wod  umyte miejsca. Nie wyciera !

Otworzy  sterylny pojemnik nie dotykaj c jego brzegów i wewn trznej powierzchni

Pierwsz  ma  porcj  moczu odda  do toalety

Nie  przerywaj c  oddawania  moczu  podstawi  pojemnik  pod  strumie  i  pobra  maksymalnie

5 – 10 ml moczu. Zakr ci  pojemnik

Reszt  moczu odda  do toalety

Czytelnie opisa  pojemnik: imi  i nazwisko, data i godzina pobrania

Umie ci  pojemnik w foliowym woreczku

Przechowywanie i transport do laboratorium:

W temperaturze pokojowej – do 2 godzin
W temperaturze lodówki – do 24 godzin

Nieprzestrzeganie zasad pobierania, przechowywania i transportu moczu na
posiew mo e spowodowa  zanieczyszczenie próbki, a w konsekwencji
konieczno  wykonania powtórnego badania lub mo e prowadzi  do
wdro enia niew ciwego leczenia.


