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Instrukcja pobrania materiału do badań bakteriologicznych obowiązująca w Pracowni Mikrobiologii     

i Epidemiologii  SP.ZOZ w BOCHNI 

Pobieranie i dostarczanie próbek kału – informacja dla klienta  

Kał  dostarczany jest do badania w probówkach z zestawem transportowym i jałowym pojemniku na kał  ( do 

badania konieczne są  3 próbki kału z trzech kolejnych dni – klient dostarcza komplet próbek jednorazowo) 

1.Probówki z podłożem transportowym 

Zestaw do pobierania kału składa się z pałeczki osadzonej na korku, zakończonej wacikiem oraz probówki z podłożem 

transportowym 

 Pałeczkę osadzoną na korku oraz probówkę z podłożem należy wyjąć z opakowania jednostkowego tuż przed 

użyciem. 

 Trzymając za osadzony na końcu pałeczki korek pobrać próbkę-wymaz z kału uprzednio oddanego do czystego 

wyparzonego naczynia (grudka wielkości ziarna groszku ). Jeśli zaistnieje taka sytuacja to pobrać z miejsc 

zmienionych np. ropa, śluz, krew 

 Zdjąć korek z probówki z podłożem transportowym- wyrzucić 

 Pałeczkę z pobranym materiałem umieścić w probówce z podłożem transportowym szczelnie dokręcając korek 

pałeczki do probówki 

 Na probówce umieścić dane osoby od  której pobrana została próbka kału do badania oraz datę i godz. 

pobrania materiału. Do  probówek powinno  być dołączone zlecenie na badania  

2. Pojemnik na kał 

 Trzymając za zakrętkę pobrać łopatką umieszczoną na spodniej stronie zakrętki próbkę kału uprzednio oddanego 

do czystego, wyparzonego naczynia. Próbka kału powinna być wielkości ziarenka groszku. O ile zaistnieje taka 

sytuacja pobrać z miejsc zmienionych np. ropa, śluz, krew. W przypadku kału biegunkowego pobrać 2-3 ml 

płynnego kału.  

Badanie kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella(do pracy lub szkoły) obejmuje 3-krotne badanie kału z 

trzech kolejnych dni. Wszystkie trzy próbki należy dostarczyć do badania razem nie później niż w ciągu 72 godzin od 

pobrania pierwszej próbki. Próbki z pierwszych dni pobiera się do podłoży transportowych a  3 próbkę (ostatnią) do 

pojemnika na kał .Pobrane  próbki do momentu dostarczenia  do laboratorium należy przechowywać w temp. 4- 8 st.C 

Kał od osoby chorej powinien być dostarczony do badania przed rozpoczęciem leczenia !! 

Od osoby chorej można pobrać tylko 1 próbkę. Jeśli pobiera się do podłoży transportowych dostarczyć do badania  nie 

później niż w ciągu 72 godzin od pobrania, w pojemniku na kał do 24 godzin od pobrania materiału-kału. 

Przyjmowanie próbek do badań i wydawanie wyników 

Próbki kału od osób zdrowych (branżowców) przyjmowane są od poniedziałku do środy w godz. 7:30-10:00 

Próbki kału od osób chorych przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30- 15:00(do zlecenia na badanie 

dołączyć skierowanie od lekarza) 

Wyniki badań wydawane są od poniedziałku – piątku w godz. od 7:30 – 15:00 

Zlecenie na badanie do Pracowni Mikrobiologii i Epidemiologii należy wypełnić czytelnie (imię, nazwisko, adres –

drukowanymi  literami oraz  umieścić podpis osoby pobierającej próbki. 

 

 


