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POBIERANIE WYMAZU Z POCHWY I KANAŁU SZYJKI MACICY DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO 
 

1. Zasady ogólne: 

 Zaleca się, aby pobranie wymazu z pochwy i szyjki macicy wykonać przed poranną mikcją lub 3 godziny 

po ostatniej mikcji. 

 Kobieta zgłaszająca się na badanie powinna spełniać następujące warunki: 

o Zachować 48 godzinną przerwę w stosowaniu dopochwowych preparatów leczniczych. 

o Bezpośrednio przed pobraniem wymazu nie stosować zabiegów higienicznych ze środkiem 

odkażającym. 

o Zachować przynajmniej 1- dniową abstynencję seksualną (najlepiej 3-dniową). 

o Zachować 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym. 

o Zachować 3 dni przerwy po badaniu kolposkopowym. 

 Zalecane jest pobranie dodatkowego wydzieliny z pochwy i/lub kanału szyjki macicy, bezpośrednio na 

szkiełko mikroskopowe, w celu wykonania bezpośredniego preparatu mikroskopowego. 

2. Pobieranie wymazu z pochwy. 

 umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem, a następnie nałożyć jednorazowe rękawiczki 

 Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Założyć wziernik bez użycia środków nawilżających (środki takie mogą mieć działanie bakteriobójcze), 

  Pobrać wydzielinę z pochwy na wymazówkę, dotykając wacikiem   widocznych zmian na ściankach 
pochwy  i  nalotów. 

 Umieścić wymazówkę w probówce z podłożem transportowym. 

 Opisać próbkę  imieniem i nazwiskiem pacjenta\ki, 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  w ciągu 4 godz, przesłać wraz ze 
skierowaniem do laboratorium. 

 

3. Pobieranie wymazu z kanału szyjki macicy. 

 umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem, a następnie nałożyć jednorazowe 
rękawiczki. 

 Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Założyć wziernik bez użycia środków nawilżających (środki takie mogą mieć działanie bakteriobójcze). 

 Usunąć jałowym wacikiem śluz i wydzielinę znajdującą się u ujścia szyjki oraz szyjkowy czop śluzowy. 

 Wprowadzić suchy wacik na głębokość około 0,5 cm i pobrać materiał z makroskopowo widocznych 
zmian, pocierając wacikiem o ścianki szyjki, wymazówka powinna być wprowadzona do kanału szyjki w 
taki sposób, aby większa jej część  była niewidoczna. 

 Umieścić wymazówkę w probówce z podłożem transportowym. 

 Opisać próbkę  imieniem i nazwiskiem pacjenta\ki, wpisać rodzaj materiału  i datę oraz godzinę 
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pobrania  próbki.  

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

 Próbkę po pobraniu przechowywać w  temperaturze pokojowej  i   w ciągu 4 godz, przesłać wraz ze 
skierowaniem do laboratorium. 

 


