
 

Pewne regiony narządów płciowych męskich, ze względu na specyfikę budowy i fizjologię  są  w stanie fizjologicznym jałowe, czyli pozbawione 

drobnoustrojów [ jądra, najądrze, nasieniowód (nasienie), gruczoł krokowy, prostata (wydzielina gruczołu krokowego), pęcherz moczowy 

(mocz)], a inne są kolonizowane przez obfitą, zmienną florę pochodzącą z okolic odbytu (przewód pokarmowy), ze skóry lub od partnerki. 

Regiony jałowe mogą być kolonizowane drogą wstępującą w momencie zassania (cofania się wydzielin) np. po stosunku.  

Do zakażenia  może dojść bądź florą własną pochodzącą z regionów skolonizowanych (cewki moczowej, spod napletka, z rowka zażołędnego) 

lub florą pochodzącą od partnerki w czasie stosunku płciowego. 

Na wiarygodność wyniku badania mikrobiologicznego a szczególnie nasienia, wydzieliny gruczołu krokowego, moczu  (materiałów 

pochodzących z regionów jałowych a przechodzących przez regiony niejałowe, skolonizowanych różną florą własną lub od partnerki) istotny 

wpływ mają czynności poprzedzające pobranie i właściwy sposób pobrania. 

 

PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA DLA PACJENTA 

dot. przygotowania się do pobrania materiału z narządów moczowo-płciowych u mężczyzn 

 

 

Rodzaj materiału 

 

 

Rozpoznanie 

 

Zalecenia dla pacjenta przed badaniem 

 

 

 

 

 

 

NASIENIE 

▪ potwierdzenie zapalenia 

najądrza 

▪ dolegliwości 

▪ jeśli było badanie ogólne 

nasienia i stwierdzono: 

➢ LEUKOSPERMIĘ – 

powyżej 1000/ml i/lub 

➢ BAKTERIOSPERMIĘ 

– powyżej 1000/ml 

▪ Przed pobraniem nasienia do badania zalecany jest 3-5 dniowy okres wstrzemięźliwości 

seksualnej 

▪ Dokładnie umyć mydłem ręce.  

▪ Dokładnie umyć mydłem prącie po ściągnięciu napletka i odsłonięciu rowka zażołędnego. 

Spłukać dokładnie wodą z prysznica całą odsłoniętą powierzchnię i osuszyć jałowym gazikiem. 

▪ Przy ściągniętym napletku oddać całkowicie mocz opróżniając pęcherz. 

▪ W celu dokładniejszej eliminacji bakterii kolonizujących pod napletkiem można jego okolice 

przetrzeć gazikiem zwilżonym  środkiem dezynfekcyjnym. 

▪ Oddać nasienie do jałowego pojemnika, który należy trzymać w taki sposób, aby nie dotykać jego 

wnętrza ani obrzeża. Pojemnik szczelnie zamknąć. 

▪ Nasienie w jałowym pojemniku należy dostarczyć w ciągu 2 godz. do laboratorium a jeżeli nie 

jest to możliwe, przechować do 24 godz. w lodówce w temp. od  +2 do +8 °C  



 

WYMAZ Z CEWKI 

MOCZOWEJ 

WYMAZ  

Z NAPLETKA 

▪ zapalenie cewki meczowej 

▪ objawy (wyciek) 

▪ kontrola po leczeniu 

▪ podejrzenie zakażenia 

▪ widoczne zmiany na 

napletku 

▪ najlepiej zgłaszać się do pobrania wymazu w godzinach porannych, zachować 3 dniową 

wstrzemięźliwość seksualną, 

▪ przed wymazem z napletka nie stosować środków przeciwbakteryjnych i/lub 

przeciwgrzybicznych, 

▪ nie płukać, nie przemywać płynami odkażającymi, nie stosować maści, nie oddawać moczu 

przynajmniej 2-3 godziny przed pobraniem wymazu. 

 


