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POBIERANIE PŁYNÓW USTROJOWYCH DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO 
 
1. Zasady ogólne. 
 

 Płyny z jam ciała pobiera się najczęściej poprzez nakłucie jamy wypełnionej płynem w warunkach 

ścisłej aseptyki. 

 Przestrzeganie ścisłej aseptyki jest konieczne ze względu na możliwość przypadkowego nadkażenia 

próbki bakteriami ze skóry pacjenta lub od osób pobierających materiał, co może prowadzić do 

trudności w interpretacji wyniku badania. 

 Zachowanie wymaganych, właściwych warunków przechowywania i przesyłania płynów od chwili 

pobrania do wykonania badania ma decydujący wpływ na jego wynik. 

 Płyny z jam ciała po pobraniu przechowywać w temperaturze pokojowej i w ciągu 2 godz. dostarczyć 

do laboratorium. 

 

2. Pobranie próbki  płynu z jamy ciała. 

 Umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem a następnie nałożyć jednorazowe jałowe 

rękawiczki, maseczki na twarz, oraz jednorazowy jałowy fartuch, 

 Skórę w miejscu  nakłucia odkazić przez obfite zwilżenie  gazikiem nasączonym  środkiem do odkażania 

skóry zawierającym 70% alkohol izopropylowy lub acetylowy i pozostawić do wyschnięcia 

 Wykonać nakłucie przestrzeni (jamy) wypełnionej płynem i aspirować płyn do strzykawki w ilości   do 

10 ml. 

 Pobrany do strzykawki płyn w ilości do 10 ml, przenieść do sterylnego, szczelnie zamykanego pojemnika. 

 W przypadku możliwości pobrania większej ilości (ponad 10 ml) próbkę płynu o objętości 5 ml 

wprowadzić do butelki z podłożem do posiewu krwi w warunkach beztlenowych postępując jak przy 

pobieraniu krwi igłą i strzykawką. 

 Opisać pobraną próbkę imieniem i nazwiskiem pacjenta, wpisać rodzaj materiału  i datę oraz godzinę 

pobrania  próbki. 

 Zlecić wykonanie badania w systemie elektronicznym lub wypełnić formularz skierowania „Badanie 

mikrobiologiczne”. 

 Próbkę po pobraniu przechowywać w  temperaturze pokojowej i  natychmiast, w ciągu 2 godz, przesłać 

wraz ze skierowaniem do laboratorium. 

 

3. Pobieranie płynów z jam ciała do butelek przeznaczonych do posiewów krwi. 

  W przypadku braku specjalnych pojemników do pobierania i przesyłania próbek w warunkach 
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beztlenowych i przy dużym prawdopodobieństwie udziału w zakażeniu bakterii beztlenowych 

pobierany płyn można wprowadzić do butelek przeznaczonych do posiewów krwi. 

 W tym celu należy pobrać płyn zgodnie z wyżej opisaną procedurą a pobrany materiał w 

objętości 1 – 5 ml  wprowadzić do butelki z podłożem dla bakterii tlenowych i w takiej samej 

objętości do drugiej butelki z podłożem dla bakterii beztlenowych.  

 Podczas wprowadzanie płynów do butelek z podłożami do posiewów krwi należy postępować 

dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku pobierania krwi na posiew przy pomocy igły i 

strzykawki. 

 Niewielką objętość pobranego płynu ( 0,1 – 0,3 ml) wprowadzić do oddzielnej sterylnej 

probówki i dostarczyć wraz z butelką do laboratorium w celu wykonania preparatów do 

bezpośredniego badania mikroskopowego. 

 Opisać pobraną próbkę imieniem i nazwiskiem pacjenta, wpisać rodzaj materiału  i datę oraz godzinę 

pobrania  próbki. 

 Zlecić wykonanie badania w systemie elektronicznym lub wypełnić formularz skierowania „Badanie 

mikrobiologiczne”. 

 Próbkę po pobraniu przechowywać w  temperaturze pokojowej i  natychmiast, w ciągu 2 godz, przesłać 

wraz ze skierowaniem do laboratorium. 

 


