
Grzybice skóry i jej przydatków wywołują dermatofity, grzyby drożdżopodobne i grzyby pleśniowe.                                                           

Dermatofity – obejmują grupę keratynofilnych grzybów, które powodują infekcje skóry, włosów, paznokci. Wywołują  je gatunki z rodzaju 

Trichophyton, Microsporum  i gat. Epidemophyton flocosum. Materiałem do badania najczęściej są: zeskrobiny ze skóry, paznokci; włosy; 

bioptaty skóry, paznokci ( fragment wraz z tkanką podpaznokciową). 

 

PPOCEDURA PRZEDLABORATORYJNA DLA PACJENTA  

dot. przygotowania się do badania mikrobiologicznego przed pobraniem materiału w kierunku dermatofitów* 

 
*badanie wykonywane jest z powierzonego materiału u podwykonawcy 

 

 

Rodzaj materiału 

 

 

Rozpoznanie 

 

Zalecenia dla pacjenta przed badaniem 

 

 

 

 

WŁOSY 

SKÓRA 

PAZNOKCIE 

▪ grzybica włosów 

▪ grzybica skóry 

▪ grzybica paznokci 

▪ Materiał pobierać przed rozpoczęciem leczenia, na początku zakażenia, ze zmian które pojawiły się jako 

pierwsze  a w stanach przewlekłych  w okresie zaostrzenia objawów. 

▪ W przypadku stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych, materiał pobierać dopiero po upływie           

4 tygodni od momentu zakończenia leczenia. 

▪ W przypadku stosowania miejscowych leków przeciwgrzybiczych, materiał pobierać dopiero po upływie       

3 tygodni od momentu zakończenia leczenia. 

▪ Przed pobraniem materiału do badania nie stosować: maści, kremów oraz środków odkażających, lakieru do 

paznokci, zmywacza do paznokci z acetonem przez 3-4 dni przed pobraniem, szamponów ze środkami 

odkażającymi i przeciwgrzybiczymi. 

▪ Przed pobraniem obciąć zbyt długie paznokcie dla ułatwienia pobrania właściwego materiału, nie obcinać 

paznokci zbyt krótko i głęboko. 

▪ W przypadku badania po terapii lekami przeciwgrzybiczymi, na skierowaniu odnotować rodzaj leku i czas 

kuracji. 

▪ Przed pobraniem materiału, odpowiednio,  stopy, dłonie, powierzchnie między palcami lub skórę w okolicy 

zmienionego chorobowo miejsca – umyć wodą z mydłem i wysuszyć. 

▪ Materiał do badania powinien być pobrany przez przeszkolony personel medyczny.  

▪ Próbkę do badania opisać: dane pacjenta (imię/ nazwisko ); rodzaj materiału, data/godzina pobrania materiału 

 

Uwaga !  

Nieprawidłowe pobranie materiału, pobrane wyłącznie ze zmian, które były traktowane lekami 

przeciwgrzybicznymi lub środkami dezynfekcyjnymi jest główną przyczyną fałszywie ujemnych wyników badań 

mikologicznych. 

 




