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Pokyny pro pacienty před odběrem materiálu k mikrobiologickému vyšetření 
 
Vážená paní, vážený pane. 
 

Váš ošetřující lékař Vám indikoval odběr materiálu k mikrobiologickému vyšetření. Účelem vyšetření 
je nalezení bakterie či houby (kvasinky či plísně), která může být původcem infekčního onemocnění.  

Odběr materiálu se provádí stěrem či výtěrem příslušné oblasti pomocí vatového tamponu na tyčince 
(tzv.výtěrovkou) nebo se provádí odběr určitého množství tekutého či pevného vzorku biologického materiálu 
(moč, krev, stolice, punktát, excize apod.).  

Pokud jste požádán/a o odběr vzorku v domácím prostředí, ošetřující lékař či sestra Vám vydají 
potřebnou odběrovou soupravu. Mikrobiologická vyšetření vyžadují sterilní odběrovou soupravu, proto nelze 
vzorky odebírat do náhradních nádobek (skleničky od jídel, lékovky apod.).  

Vzorky jsou zasílány do laboratoří Oddělení klinické mikrobiologie PLM IKEM, ev. i do dalších 
laboratoří mimo IKEM, pokud požadované vyšetření OKM PLM IKEM neprovádí. Odběr může být doplněn o 
odběr krve za účelem kultivace či vyšetření protilátek. 
 
Instrukce k odběru Vám sdělí ústně ošetřující lékař či sestra. Zde jsou základní požadavky, které má OKM 
PLM pro odběr materiálu: 
 
Sdělte ošetřujícímu lékaři nebo sestře, zda: 
 

- užíváte antibiotika celkově v tabletách či lokálně v podobě kapek, mastí, krémů 
- jste byl/a v nedávné době hospitalizován/a a byla Vám aplikována injekční antibiotika  

 
Vzorky z dutiny ústní, krku, sputum: odběr se provádí nalačno, ev. 2-3 hodiny po jídle, před odběrem 

nekuřte, nečistěte si zuby.  
 
Moč:  řiďte se pokyny v následujících odkazech.  

Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži 
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy 
 
Pokyny k ostatním odběrům Vám sdělí ošetřující lékař nebo sestra. 
 
 
Děkujeme za dodržování zde uvedených pokynů, které přispěje k větší výtěžnosti prováděného vyšetření. 
 
Oddělení klinické mikrobiologie.  

file://perse/slp/SLP_PROGRAM/tmp/*ACYK.htm
file://perse/slp/SLP_PROGRAM/tmp/*ACYL.htm

