
Załącznik nr 40 do PZ-PL-02 

Strona 1 z 1 

 

 
 

POBIERANIE WYMAZÓW Z OKA DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO 
 

1. Zasady ogólne: 

 Próbki materiału pobierać po upływie co najmniej 4 godz. od zabiegu płukania oka , miejscowego użycia 

preparatów przeciwbakteryjnych lub znieczulania preparatem wykazującym działania 

przeciwbakteryjne. 

 Wymazy pobierać ze ściśle określonego miejsca w oku ( spojówka, rogówka), a nie ogólnie z oka. 

 Wymazy pobierać z każdego oka na oddzielny zestaw do wymazów. 

 Wskazane jest pobieranie oddzielnych wymazów z jednego i drugiego oka nawet jeśli proces zakaźny 

dotyczy tylko jednego. 

 Rutynowym sposobem pobierania materiału z rogówki jest wymaz ( który z reguły zawiera bardzo mało 

materiału), ale lepsze wyniki badania zapewnia pobranie zeskrobin.  

 W celu przeprowadzenie badania mikroskopowego należy pobierać dwa wymazy  lub  jeden wymaz i 

dodatkowo rozmaz materiału na szkiełku mikroskopowym. Wymaz przeznaczony do wykonania 

preparatu mikroskopowego pobrać na zestaw bez podłoża transportowego. 

 Do badania w kierunku chlamydii pobrać śluzowo-ropną wydzielinę zbierająca się podczas snu w kąciku 

oka. Użyć wymazówki z dakronu lub nylonu. 

 W przypadku braku wydzieliny materiał można pobrać ze spojówek przez umieszczenie w worku 

spojówkowym jałowej nici o długości 1 cm (nie należy stosować nici ze sztucznego tworzywa). Po  

nasączeniu nić przenieść do jałowej suchej probówki lub probówki z podłożem transportowym z 

zestawu do wymazu. 

2. Pobranie próbki 

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

 Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Wyjąć z zestawu i zwilżyć wacik wymazówki w jałowym roztworze soli fizjologicznej.  

 Pobrać wymaz oddzielnie ze ściśle określonego miejsca w oku (rogówka, spojówka) 

 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  natychmiast, w ciągu 2 godz, przesłać 

wraz ze skierowaniem do laboratorium. 

 


