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POBIERANIE WYMAZU Z UCHA DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO 
 

1. Zasady ogólne: 

 Pobranie wymazu z ucha wykonywane jest przez wykwalifikowany personel medyczny. 

 Wydzielinę z ucha pobieramy na zestaw do wymazów z podłożem transportowym. 

 Do każdego ucha zastosować oddzielną jałową wymazówkę, zwilżoną w jałowym roztworze soli 

fizjologicznej, 

 W przypadku perforacji  lub nacięcia błony bębenkowej, przy obecności obfitej wydzieliny ropnej  

materiał do badania aspirować do strzykawki i przesyłać jak materiał ropny. 

2. Pobranie wymazu z ucha zewnętrznego. 

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

 Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Oczyścić skórę i kanał ucha zewnętrznego wacikiem nasączonym jałową solą fizjologiczną, a następnie 

osuszyć jałowym wacikiem. 

 Pobrać wymaz z miejsc zmienionych patologicznie, 

 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. 

3. Pobranie wydzieliny z ucha środkowego. 

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

 Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym. 

 Oczyścić skórę i kanał ucha zewnętrznego wacikiem nasączonym jałową solą fizjologiczną, a następnie 

osuszyć jałowym wacikiem. 

 Posługując się jałowym wziernikiem pobrać wydzielinę  przy pomocy jałowej wymazówki, starając się 

nie dotykać ściany przewodu słuchowego,  przy obecności obfitej wydzieliny ropnej  materiał do 

badania aspirować do strzykawki i przesyłać jak materiał ropny. 

 Umieścić wymazówkę w probówce z podłożem transportowym. 

 Opisać próbkę  imieniem i nazwiskiem pacjenta(ki), wpisać rodzaj materiału  i datę oraz godzinę 

pobrania  próbki.  
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 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. 

 


