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PACJENT naszym priorytetem, JAKOŚĆ naszym wyzwaniem. 

Pobieranie moczu- Informacja dla pacjenta 

Badanie ogólne moczu 
Właściwe przygotowanie się do badania laboratoryjnego jest warunkiem uzyskania dobrej jakości 
wyników badań. 
 
 

Przygotowanie przed pobraniem moczu: 
Zaleca się:  
• utrzymanie normalnej zwyczajowej diety i wypijanie normalnej ilości płynów, 

• unikanie zbiórki moczu na 2- 3 dni przed miesiączką, w trakcie i tuż po jej zakończeniu, 

• unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego. 
 

Wskazane jest zachowanie następującego trybu pobierania moczu: 
• Przed planowanym oddaniem moczu należy zaopatrzyć się w specjalny jednorazowy pojemnik 

o poj. 100– 120ml (pojemnik do zakupienia w aptece). 

• Pobrać należy pierwszą poranną próbkę moczu– oddana po nocnym spoczynku, co najmniej  
4 godziny po ostatnim oddaniu moczu. 

• Przed oddaniem moczu należy przeprowadzić podstawową higienę okolic intymnych. 

• Narządy płciowe umyć przy użyciu ciepłej wody i mydła oraz osuszeniu przy pomocy 
jednorazowego ręcznika. Nie używać specjalnych środków dezynfekcyjnych  
i odkażających.  

• Mocz pobrać ze środkowego strumienia – rozpocząć oddawanie moczu do muszli klozetowej,  
a następnie oddać porcję moczu do pojemnika w ilości ok. 50 – 100 ml, następnie dokończyć 
oddawanie moczu do muszli klozetowej. 

• Pojemnik z próbką moczu należy zakręcić i zaopatrzyć w dane pacjenta: imię nazwisko, data 
urodzenia. 
Mocz w jednorazowym, plastikowym pojemniku dostarczyć jak najszybciej po pobraniu  
(do 2 godzin) do laboratorium.  
 
 

Badanie ogólne moczu u małego dziecka 
Od małego dziecka niepotrafiącego oddać moczu do pojemnika, zastosować należy specjalne 
woreczki z powierzchnią klejącą (woreczki możliwe do zakupienia w aptekach– różne dla 
dziewczynek i chłopców). Postępować zgodnie z instrukcją podaną przy zakupionych woreczkach. 
 
Najlepiej zaobserwować, w którym momencie po przebudzeniu dziecko zwykle oddaje mocz. 

• Zdjąć pieluszkę, umyć okolicę ujścia cewki moczowej. Narządy płciowe dziecka umyć przy 
użyciu ciepłej wody i mydła oraz osuszeniu przy pomocy jednorazowego ręcznika. Nie używać 
specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.  

• Umocować woreczek do skóry na około narządów moczowych za pomocą lepkiej powierzchni 
zgodnie z instrukcją. 

• Po oddaniu moczu przez dziecko do woreczka,  należy go delikatnie odkleić i umieścić  
w całości w podpisanym pojemniku na mocz. 

• Materiał do badania dostarczyć do laboratorium jak najszybciej po pobraniu (do 2 godzin). 
 


