
 

 

 

 

SC DOBSI MED SRL  
Str. Turnului Nr. 12, Tel/Fax: 0269 846281 

MR-IR-2ub  
INSTRUCTUNI DE AUTORECOLTARE PENTRU UROCULTURĂ-bărbaţi 

- Se recoltează prima urină de dimineaţă, după cel puţin 3 ore de la micţiunea anterioară; 

- se face o toaletă riguroasă cu apă şi săpun a zonei genitale, după decalotarea penisului şi se 

sterge cu un prosop curat şi călcat; 

- recoltarea se face din jetul mijlociu, circa10-20 ml; 

- se evita contactul recipientului steril cu pielea sau cu lenjeria; 

- nu se va depaşi intervalul de 1 oră şi 30 min. între momentul recoltării şi cel al prezentării 

probei la laborator; 

- dacă depaşiţi timpul de transport, imediat după recoltare urina se poate depozita la frigider 

(2-3 ore)  până în momentul transportului la laborator; 

- nu se recoltează proba în timpul tratamentului cu antibiotice sau antimicotice; 

Dacă sunteti alergic la antibiotice vă rugăm să anunţaţi asistenta când aduceţi proba  la 

laborator!!! 
- Va rugam sa ichideti etans capacul si transportati recipientul in conditii de siguranta 

prevenind contaminarea dumneavoastra si a celor din jur! 
 

Vă mulţumim că aţi apelat la serviciile noastre medicale! 

SC DOBSI MED SRL  
Str. Turnului Nr. 12, Tel/Fax: 0269 846281 

MR-IR-2uf  
INSTRUCTIUNI DE AUTORECOLTARE PENTRU UROCULTURĂ-femei 

- se recoltează de către pacientă, la domiciliu, în urocultor steril, prima urină de dimineaţă, după 

cel puţin 3 ore de la micţiunea anterioară; 

- se face o toaletă riguroasă cu apă si săpun a zonei genitale, se şterge cu un prosop curat şi călcat; 

- recoltarea se face din jetul mijlociu, 10-20 ml,  după introducerea prealabilă a unui tampon 

intravaginal (cu excepţia gravidelor la care nu este indicată folosirea acestora); 

- a se evita contactul recipientului steril cu pielea sau cu lenjeria; 

- a nu se depăşi intervalul de 1 oră şi 30 min. între momentul recoltării şi cel al prezentării probei la 

laborator; iar dacă se depăşeşte timpul de transport, imediat după recoltare, urina se poate depozita la 

frigider (2-3 ore)  până în momentul transportului la laborator; 

- nu se recoltează proba în timpul tratamentului cu antibiotice sau antimicotice; Dacă sunteti alergică 

la antibiotice vă rugăm să anunţaţi la laborator!!!  

Vă rugăm să anunţaţi dacă sunteţi însărcinată! 
- Va rugam sa ichideti etans capacul si transportati recipientul in conditii de siguranta 

prevenind contaminarea dumneavoastra si a celor din jur! 

 

Vă mulţumim că aţi apelat la serviciile noastre medicale! 


