Drogi Pacjencie,
Zapoznaj się niniejszą ulotką
Sprawdź, co powinieneś wiedzieć zanim wykonasz badanie moczu

PRZED POBRANIEM MOCZU DO BADANIA OGÓLNEGO:








Nie zaleca się: skrajnego ograniczania ani zwiększonej podaży
płynów;
Należy
unikać
znacznych
wysiłków
fizycznych
lub
długotrwałych marszów;
Unikać wykonywania badania przy krwawieniu miesięcznym u
kobiet
Zaleca się (!!!): powstrzymanie przynajmniej dzień od stosunków
płciowych
Zaleca się, aby badanie przeprowadzać z moczu pobranego
po nocy i o ile to tylko możliwe, jak najszybciej po oddaniu. W
moczu gromadzonym przez całą noc w pęcherzu, elementy
morfotyczne i chemiczne znajdują się w największym stężeniu.
W przypadku konieczności przechowywania moczu należy go
przechowywać w temperaturze lodówki 2–8°C max. do 4godzin.

PRZED POBRANIEM MOCZU DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO
(tzw. mocz na posiew)
Za najlepszy mocz do wykonania posiewu uznaje się mocz pobrany
z porannej mikcji ze środkowego strumienia. W porannym moczu
występuje największe stężenie bakterii, czyli szansa na wyhodowanie
patologicznych drobnoustrojów jest największa. Pobranie moczu po
całonocnym odpoczynku nie jest warunkiem koniecznym do
wykonania posiewu.
W przypadku pobrania moczu na posiew u pacjenta stosującego
antybiotyk podczas przekazania próbki do badania, konieczne jest
poinformowanie pracownika laboratorium o tym fakcie (należy
podać nazwę preparatu oraz datę rozpoczęcia leczenia).

Chcesz uzyskać więcej informacji wejdź na www.lab-optimed.pl lub skontaktuj się z najbliższym laboratorium
(adresy znajdziesz na naszej stronie w zakładce KONTAKT i PLACÓWKI)

Drogi Pacjencie,
poniżej znajdziesz informacje, jak prawidłowo pobrać
mocz do badania

INFORMACJE DLA KOBIET
Aby prawidłowo pobrać próbkę moczu należy:
 Przed pobraniem zaopatrzyć się w pojemnik (jałowy w przypadku
badania mikrobiologicznego), który można zakupić w laboratorium lub
aptece.
 Umyć ręce pod bieżącą woda z mydłem i wysuszyć jednorazowym
ręcznikiem.
 Nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki.
 Przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry, a pojemnik chwycić za
zewnętrzne ścianki.
 Jedną ręką rozchylić wargi sromowe większe odsłaniając ujście cewki
moczowej.
 Umyć okolice cewki moczowej wodą z mydłem.
 Przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym
ręcznikiem.
 Pierwszą partię moczu oddać do toalety.
 Drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać
bezpośrednio do pojemnika, do 1/3 jego wysokości.
 Natychmiast po napełnieniu pojemnika zamknąć go i w możliwie
najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium - do chwili transportu
przechowywać w lodówce.

INFORMACJE DLA MĘŻCZYZN
Aby prawidłowo pobrać próbkę moczu należy:
 Przed pobraniem zaopatrzyć się w pojemnik (jałowy w przypadku
badania mikrobiologicznego), który można zakupić w laboratorium lub
aptece.
 Umyć ręce pod bieżącą woda z mydłem i wysuszyć jednorazowym
ręcznikiem.
 Nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki.
 Przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry, a pojemnik chwytać
za zewnętrzne ścianki.
 Zsunąć napletek odsłaniając ujście cewki moczowej.
 Umyć okolice cewki moczowej wodą z mydłem.
 Przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym
ręcznikiem.
 Pierwszą partię moczu oddać do toalety.
 Drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać
bezpośrednio do pojemnika, do 1/3 jego wysokości.
 Natychmiast po napełnieniu pojemnika należy go zamknąć i w
możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium - do chwili
transportu przechowywać w lodówce.

Chcesz uzyskać więcej informacji wejdź na www.lab-optimed.pl lub skontaktuj się z najbliższym laboratorium
(adresy znajdziesz na naszej stronie w zakładce KONTAKT i PLACÓWKI)

