Anexa 5
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures
Laborator Central – Punct de Recoltare Ambulator
Fluturas informativ de recoltare
Recoltarea urinii de la nou-născuţi sau de la sugari pentru urocultură
dimineaţa, după trezire:toaleta riguroasă a organelor genitale şi a împrejurimii (perineul)
-se spală cu apă şi săpun
-se clăteşte abundent
-se usucă prin ştergere cu tifon steril sau cu prosop curat şi călcat
-la fetiţe ştergerea se face dinspre vulvă spre anus (dinspre faţă spre posterior)
recoltarea urinii
-se fixează recoltorul (punga colectoare sau sticluţa): la băieţi în jurul penisului, la fetiţe pe
vulvă în jurul orificiului uretral
-urina colectată se transferă în paharul cu dop filetat având grijă să nu se atingă marginile
paharului
-atenţie, să nu se atingă interiorul dopului; în timpul transferului acesta se ţine pe masă cu
interiorul în sus iar după ce transferul a avut loc, se închide imediat paharul
-se verifică dacă paharul s-a închis
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Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures
Laborator Central – Punct de Recoltare Ambulator
Fluturas informativ de recoltare
Recoltarea urinii de la copii mici (peste varsta de 1 an) necooperanţi
se face dimineta, după trezire:toaleta riguroasă a organelor genitale şi a împrejurimii
-se spală cu apă şi săpun
-se clăteşte abundent
-se usucă prin ştergere cu tifon steril sau cu prosop curat şi călcat
-la fetiţe ştergerea se face dinspre vulvă spre anus (dinspre faţă spre posterior)
recoltarea urinii
-pregătirea oliţei: se spală bine şi se dezinfectează cu dezinfectant (eventual se opăreşte cu apă
fiartă)
-se aşează în ea paharul colector deschis
-se aşează copilul pe oliţă
-atenţie, să nu se atingă interiorul dopului; în timpul recoltării acesta se ţine pe masă cu interiorul
în sus
-dupa recoltare se închide imediat paharul
-se verifică dacă paharul s-a închis etanş
LAMC-PT-07/A5b Ed4, rev0

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures
Laborator Central – Punct de Recoltare Ambulator
Fluturas informativ de recoltare
Recoltarea urinii de la femei pentru urocultură
- dimineaţa, prima urină
toaleta riguroasă a organelor genitale externe
- se spală pe mâini cu apă şi săpun, le usucă
- spălare cu apă şi săpun
- se clăteşte abundent
- se usucă prin ştergere cu tifon steril sau prosop curat, călcat, dinspre vulvă spre
anus (dinspre faţă spre posterior)
- introduce în vagin un tampon
- se deschide paharul, se aşează capacul cu interiorul în sus având grijă să nu se
atingă interiorul
colectarea urinii din jetul mijlociu
- se aşează călare (invers) pe WC
- trebuie avut grijă, ca aţa tamponului să nu ajungă sub jetul urinar, de aceea
trebuie aşezată în spate şi ţinută cu o mână în timpul recoltării
- se începe urinarea în vasul toaletei
- se numără până la 5 şi se introduce paharul sub jet
- se reţine aprox 5 ml (un deget) de urină
- se retrage recoltorul fără să se întrerupă urinarea
- se închide paharul imediat şi se verifică dacă s-a închis etanş
colectarea urinii din primul jet (în caz de uretrită)
- se aşează pe WC ca mai sus şi se începe urinarea
- se reţine aprox 5 ml (un deget) de urină
- se retrage recoltorul fără să întrerupă urinarea
- se închide paharul imediat şi se verifică dacă s-a închis etanş

Recoltarea urinii de la bărbaţi pentru urocultură
- dimineaţa, prima urină
toaleta riguroasă a organelor genitale
- se spală pe mâini cu apă şi săpun, le usucă
- după decalotarea glandului se spală cu apă şi săpun
- se clăteşte abundent
- se usucă prin ştergere cu tifon steril sau prosop curat, călcat
- se deschide paharul, se aşează capacul cu interiorul în sus având grijă să nu se
atingă interiorul
colectarea urinii din jetul mijlociu
- menţinând prepuţul retras se începe urinarea în vasul toaletei
- se numără până la 5 şi introduce paharul sub jet
- reţine aprox 5 ml (un deget) de urină
- retrage recoltorul fără să întrerupă urinarea
- se închide paharul imediat şi se verifică dacă s-a închis etanş
colectarea urinii din primul jet (numai în caz de uretrită)
- menţinând prepuţul retras începe să urineze direct în recoltor
- reţine aprox 5 ml (un deget) de urină
- retrage recoltorul fără să întrerupă urinarea
- se închide paharul imediat şi se verifică dacă s-a închis etanş

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures
Laborator Central – Punct de Recoltare Ambulator
Fluturas informativ de recoltare
Recoltarea urinii pentru examen sumar de urina
-Spalati mainile cu apa si sapun si uscati bine
-Spalati regiunea genitala cu apa si spaun, clatiti bine cu apa. Nu uscati!
-Indepartati capacul recoltorului de urini. Nu atingeti interiorul recoltorului si capacului; asezati
capacul cu partea interioara in sus
-Lasati sa curga primul jet de urina in toaleta
-Urinati jetul mijlociu in recoltorul de urini. Nu atingeti corpul cu recoltorul!
-Inchideti recoltorul de urini cu capacul
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