Instrukcja pobrania materiału do badań z zakresu diagnostyki zakażeń przenoszonych
drogą płciową:
Należy powstrzymać się od współżycia płciowego oraz nie stosować żadnych leków
dopochwowych na minimum 48 godzin przed pobraniem wymazu z cewki moczowej / pochwy
/ kanału szyjki macicy. Nie powinno się także stosować irygacji dopochwowych i preparatów
antyseptycznych, ani środków do higieny intymnej. Do wymazów należy stosować
sterylne wymazówki z końcówką ze sztucznego jedwabiu lub dakronu. Wymaz najlepiej
pobrać do podłoża transportowego, po czym przechowywać i transportować w temp.
pokojowej lub w chłodzie (temp. 2-8°C). Nie pobierać wymazu podczas miesiączki. Duża ilość
krwi może być powodem hamowania reakcji PCR.
Wymazy z kanału szyjki macicy
Wymazówkę (typ wymazówki: wachlarz) należy wprowadzić do kanału szyjki macicy i obracać
końcówką kilkukrotnie tak, aby uzyskać komórki nabłonkowe z całej powierzchni kanału szyjki.
Końcówkę wymazówki należy umieścić w podłożu transportowym (fiolka z niebieską
nakrętką). Podłoże to konserwuje zarówno komórki jak i DNA bakterii. Próbki
pobrane do podłoża płynnego można przechowywać w temp. pokojowej (18-25°C) do 28 dni
lub w temp. 2-8°C (temp. lodówki) do 3 miesięcy. Gdy nie korzystamy z podłoża
transportowego wymazówkę należy dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 24 godz.
Wymazy z cewki moczowej
Pacjent/Pacjentka nie powinien oddawać moczu przynajmniej godzinę przed pobraniem
materiału do badania. Wymazówkę należy wprowadzić do cewki moczowej na głębokość
ok. 1-4 cm i obracać kilkukrotnie. Materiał pobierać do małej wymazówki o pojemności 2 ml
Końcówkę wymazówki należy umieścić w podłożu transportowym (kolor różowy). Próbki
pobrane do podłoża płynnego można przechowywać w temp. pokojowej (18-25°C) do 28 dni
lub w temp. 2-8°C (temp. lodówki) do 3 miesięcy. Gdy nie korzystamy z podłoża
transportowego wymazówkę należy dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 24 godz.
Wymaz z żołędzi i rowka zażołędnego penisa w kierunku HPV
Materiał należy pobierać z żołędzi penisa, najlepiej z miejsc chorobowo zmienionych
(zakażenie u mężczyzn często przebiega bezobjawowo). Materiał pobierać do małej
wymazówki o pojemności 2 ml. Pacjent nie powinien podmywać członka przynajmniej przez
24 godz. przed wykonaniem wymazu. Próbkę należy pobierać wymazówką poprzez kilkakrotne
pocieranie spiralnym ruchem w szczególności rowka zażołędnego oraz ujścia cewki moczowej.
Następnie wymazówkę umieścić w podłożu transportowym. Próbki pobrane do podłoża
płynnego można przechowywać w temp. pokojowej (18-25°C) do 28 dni lub w temp. 2-8°C
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(temp. lodówki) do 3 miesięcy. Gdy nie korzystamy z podłoża transportowego wymazówkę
należy dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 24 godz.
Mocz
Należy pobierać pierwszą poranną próbkę moczu do jałowej probówki zakupionej w aptece.
Szczelnie zamknąć probówkę po czym najlepiej w ciągu 24 godz. wysłać probówkę
do laboratorium.

Probówki należy szczelnie zakręcić, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Pobrany
materiał pakujemy do woreczka np. strunowego i umieszczamy w kopercie bąbelkowej,
a następnie wysyłamy lub przywozimy samodzielnie do laboratorium MEDGEN – ul. Wiktorii
Wiedeńskiej 9a, 02-954 Warszawa. Nie należy wysyłać materiału w piątki i weekendy
ze względu na przedłużony czas transportu.
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