
 

 

PROCEDURA PRZEDLABORATORYJNA DLA PACJENTA  

dot. pobierania moczu do badania mikrobiologicznego 
 

 

Rodzaj materiału 

 

 

Rozpoznanie 

 

Zalecenia dla pacjenta przed badaniem 

 

 

 

 

 

 

MOCZ 

▪ ZUM – zakażenie układu 

moczowego 

▪ odmiedniczkowe zapalenie nerek 

▪ zapalenie pęcherza moczowego 

▪ leukocyty (>5 w p.w.) stwierdzone 

w badaniu ogólnym meczu 

▪ obecność bakterii  stwierdzona       
w badaniu ogólnym moczu  

1. Pobranie  moczu  do sterylnego pojemnika:  

▪ Mocz pobierać w początkowej fazie choroby,  przed rozpoczęciem leczenia lub co najmniej       

5 dni po odstawieniu antybiotyku 

▪ Umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym. 

▪ Do badania przeznaczyć mocz poranny, który przebywał w pęcherzu moczowym kilka godzin 

(minimum 4-6 godz.).  

▪ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobranie moczu o dowolnej porze. 

▪ Dokładnie umyć zewnętrzne narządy płciowe wodą z mydłem. Spłukać roztwór mydła dużą 

ilością  wody.  

a) u kobiet – dokładnie umyć okolice krocza, jedną ręką rozchylić wargi sromowe odsłaniając 

ujście cewki moczowej; zachować kierunek mycia i osuszania: od ujścia cewki                            

w kierunku odbytu. 

b) u mężczyzn - po odciągnięciu napletka, umyć okolice ujścia cewki moczowej. U mężczyzn 

próbka moczu może być pobrana po przemyciu jedynie wodą ujścia cewki moczowej przy 

pomocy gazików.  

▪ Osuszyć najlepiej jałową gazą. 

▪ Oddać pierwszą porcję moczu do toalety 

▪ Następnie nie przerywając strumienia moczu pobrać środkową porcję moczu (co najmniej 5 ml) 

do sterylnego, plastikowego pojemnika, o szerokiej szyjce, nie dotykając jego brzegów ani 

wewnętrznej powierzchni. 

▪ Szczelnie zamknąć pojemnik, unikając kontaktu z wewnętrzną stroną nakrętki. Osuszyć 

zewnętrzną powierzchnię pojemnika, jeżeli nastąpiło zabrudzenie moczem. 

▪ Próbkę moczu dostarczyć  do laboratorium do 2 godz. od pobrania /transportować w temp. 

pokojowej 

▪ Jeżeli nie ma takiej możliwości, mocz do chwili transportu można przechować w temp. lodówki 

(4-8°C) nie dłużej niż do 4 godzin. 

 



 

2. Pobieranie moczu na zestaw transportowy: 

▪ Przygotować się do pobrania jak wyżej. 

▪ Tuż przed pobraniem moczu odkręcić nakrętkę z umocowaną płytką. Nie dotykając jej 

powierzchni ani wewnętrznej powierzchni pojemnika, wyjąć płytkę z pojemnika i postawić 

pionowo na  nakrętce. Oddać środkowy strumień moczu, tzn. pierwszą porcję moczu oddać do 

sedesu, a następną  do pojemnika w ilości około ¾ pojemnika. 

▪ Trzymając za nakrętkę pojemnika włożyć płytkę do pojemnika tak, aby jej powierzchnia była 

całkowicie zanurzona. Jeśli ilość moczu  jest zbyt mała, można polać pobraną do pojemnika 

próbką moczu bezpośrednio obie powierzchnie płytki. 

▪ Wylać mocz z pojemnika, następnie włożyć do niego płytkę i szczelnie dokręcić nakrętkę. 

▪ Podłoże przechowywać w temp. pokojowej i dostarczyć do laboratorium do 48 h. 

Pobieranie moczu u dzieci i niemowląt:  

▪ Jeżeli nie jest możliwe pobranie moczu w sposób  jak wyżej, mocz należy pobrać do sterylnego 

woreczka przyklejonego tak, aby obejmował ujście cewki moczowej. Należy przy tym w sposób 

rygorystyczny przestrzegać zasad higieny.  

▪ Aby maksymalnie ograniczyć możliwość zanieczyszczenia, woreczek należy przykleić tuż przed 

spodziewanym oddaniem moczu. 

▪ Dziecko obserwować i natychmiast po oddaniu nawet bardzo niewielkiej ilości moczu odkleić 

woreczek i umieścić w jałowym pojemniku – NIE PRZELEWAĆ. 

▪ Sterylny pojemnik z woreczkiem dostarczyć do 2 godz. do laboratorium  

 

 

Uwaga! Próbki moczu nieodpowiednio transportowane i/lub przechowywane nie będą 

diagnozowane. 

 
 

 


