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INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW Z DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH 

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki
ostrożności.  Należy  nosić  rękawiczki  i  pozostały  sprzęt  ochrony  osobistej,  zabezpieczający  przed
opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

Skład zestawu wysyłkowego:

 Sterylna pałeczka do wymazów w probówce – 1 szt.

 Rękawiczki lateksowe – 2 szt.

 Formularz zlecenia badań – 1 szt.

 Instrukcja pobierania materiału – 1 szt.

 Koperta zwrotna – 1 szt.

I. Czynności przed pobraniem materiału:

 Przed pobraniem materiału należy zachować 7 dni przerwy po leczeniu antybiotykiem, a 5 dni przerwy
po leczeniu środkiem miejscowym (np. globulki dopochwowe); 

 Przez  okres  24  godzin  przed  pobraniem  należy  zrezygnować  ze  współżycia  płciowego  oraz
ograniczyć zabiegi higieniczno - pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych; 

 U pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesiączkowego; 

 W przypadku pobierania wymazu z cewki moczowej, zaleca się nie oddawać moczu przez 2 godziny
przed  pobraniem  wymazu.  Podczas  mikcji  komórki  nabłonkowe  zawierające  patogeny  zostają
wypłukane z cewki moczowej. 

II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:

UWAGA! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać 
w rękawiczkach lateksowych. 

II.A. Wymaz z szyjki macicy: 
1. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego 
2. Oczyścić ujście szyjki macicy sterylną gazą usuwając nadmiar śluzu. 
3. Wprowadzić wymazówkę na głębokość 1-2 cm do kanału szyjki macicy i kilkakrotnie nią obrócić. 
4. Wyjąć wymazówkę nie dotykając ścian pochwy. 
5. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.

UWAGA! Nie należy pobierać wymazu z kanału szyjki macicy u kobiet ciężarnych! 

II.B. Wymaz z pochwy: 
1. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego 
2. Wprowadzić wymazówkę do pochwy i pobrać materiał z jej ścian lub tylnego sklepienia pochwy 

poprzez kilkakrotne potarcie i obrócenie wymazówki. 
3. Wyjąć wymazówkę i przenieść do sterylnej probówki. 
4. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.
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IIC. WYMAZ Z PRĄCIA
1. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
2. Wymaz pobrać przez kilkakrotne potarcie ruchem okrężnym rowka zażołędnego (wokół penisa) na

całej długości oraz z okolic ujścia cewki moczowej i przenieść do sterylnej probówki.
3. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.

IID. WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ
1. Pobrać około 2 godzimy po oddaniu moczu.
2. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
3. Wprowadzić  wymazówkę do cewki  moczowej na głębokość ok.  1  cm, przytrzymać nieruchomo

przez ok. 5-10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.
4.Wyjąć wymazówkę i przenieść do sterylnej probówki. 
5. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania

UWAGA! Pobrany materiał należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8°C.

UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu
24 godzin od pobrania. Podczas transportu, pobrany wymaz nie wymaga chłodzenia. 
 
III. Wypełnić „Formularz zlecenia badań”: 

podać  we  właściwych  miejscach  niezbędne  do  przyjęcia  zlecenia  dane  osobowe,  adres
korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia

wybrać zlecane badania zaznaczając czytelnie odpowiednie pola

uwaga! podpis osoby zlecającej (pacjenta)  jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie
badań

Wymazówkę  zamkniętą  w  sterylnej  probówce  umieścić  w  woreczku  foliowym.  Tak  zabezpieczoną
wymazówkę, wraz z wypełnionym „Formularzem zlecenia badań” umieścić w kopercie zwrotnej.

W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta :
33114020040000340278686296

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do       środy.  
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