
Załącznik nr 34 do PZ-PL-02 

Strona 1 z 2 

 

 
 

POBIERANIE WYDZIELINY Z CEWKI MOCZOWEJ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO 
 

1. Zasady ogólne: 

 Zaleca się, aby pobranie wydzieliny z cewki moczowej  wykonać przed poranną mikcją lub co najmniej 

3 godziny po ostatniej mikcji. 

 Od pacjentów przyjmujących antybiotyki wymaz z cewki pobierać po minimum 4 godz. od przyjęcia 

ostatniej dawki antybiotyku. 

 Wymazy przesyłane do laboratorium w czasie dłuższym niż 1 godz. należy pobierać  na zestaw do 

pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Wymaz do badania w kierunku chlamydii należy pobierać przy pomocy specjalnego zestawu 

dostępnego w laboratorium. Nie nadają się do tego powszechnie używane wymazówki z podłożem 

transportowym. 

 

2. Pobieranie wymazu z cewki moczowej od mężczyzny. 

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

 Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Oczyścić ujście cewki moczowej jałowym wacikiem zwilżonym jałową solą fizjologiczną i osuszyć 

drugim, suchym, jałowym wacikiem. 

 Cewkę moczową ucisnąć ku przodowi, ostrożnie wycisnąć wydzielinę, a następnie pobrać ją za pomocą 

jałowej wymazówki – jeśli można uzyskać dużo wydzieliny, pierwszą jej porcję należy odrzucić. 

 W przypadku braku wydzieliny, należy wprowadzić do cewki cienką wymazówkę  na głębokość 2- 4 cm 

i pobrać wymaz obracając wacik wymazówki. 

 Wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym. 

 Opisać 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  w ciągu 4 godz., przesłać wraz ze 

skierowaniem do laboratorium. 

 

3. Pobieranie wymazu z cewki moczowej od kobiety. 

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

 Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Oczyścić ujście cewki moczowej jałowym wacikiem zwilżonym jałową solą fizjologiczną i osuszyć 
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drugim, suchym, jałowym wacikiem. 

 Ucisnąć cewkę palcami przez ściankę przedsionka pochwy w kierunku ujścia zewnętrznego, a następnie 

pobrać wydzielinę za pomocą jałowej wymazówki – jeśli można uzyskać dużo wydzieliny, pierwszą jej 

porcję należy odrzucić. 

 W przypadku braku wydzieliny, należy wprowadzić do cewki cienką wymazówkę  na głębokość 1-2 cm i 

pobrać wymaz obracając wacik wymazówki. 

 Wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym. 

 Opisać próbkę  imieniem i nazwiskiem pacjentki, 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. 

 

4.  Pobieranie wymazu z cewki moczowej w kierunku chlamydii. 

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

 Przygotować specjalny zestaw do pobierania wymazu w kierunku chlamydii.  

 Oczyścić ujście cewki moczowej jałowym wacikiem zwilżonym jałową solą fizjologiczną i osuszyć 

drugim, suchym, jałowym wacikiem. 

 Wprowadzić do cewki cienką wymazówkę  na głębokość 2- 4 cm i pobrać wymaz obracając wacik 

wymazówki. 

 Wymazówkę umieścić w probówce. 

 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.  


