
  na pobranie krwi zgłosić się najlepiej rano i na czczo po 12-14 godzinnej głodówce.  
Pić można w tym czasie wodę mineralną niegazowaną, 

 przed pobraniem krwi odpocząć 10 –15 minut w pozycji siedzącej,
 niektóre badania nie wymagają głodówki lecz pomimo to pacjent winien zgłosić się na pobranie krwi 

rano, gdyż zawartość badanych składników krwi waha się dobowo, 
 pacjent pobiera leki - jeśli to możliwe powinien wstrzymać się z ich zażyciem do czasu pobrania 

krwi,
 jeśli pacjent wypił czy zjadł cokolwiek przed pobraniem krwi – powinien również  poinformować o tym 

osobę pobierającą krew,
 pacjent powinien uprzedzić osobę pobierającą, jeśli mdleje na widok krwi – podjęte zostaną wów-

czas odpowiednie środki zaradcze,
 po pobraniu krwi należy zjeść coś pożywnego – śniadanie lub chociaż kawałek czekolady,
Pomimo widocznych przy wynikach zakresów norm, pacjent nie powinien oceniać samo-
dzielnie swego stanu zdrowia. Po podstawowe informacje może zwrócić się do diagno-
sty laboratoryjnego lecz właściwej interpretacji dokonuje lekarz znający pełny stan zdrowia  
pacjenta.

POBIERANIE KRWI 

http//:www.analityk.slask.pl
e-mail: biuro@analityk.slask.pl

Karta Stałego Pacjenta - stały rabat

CITO - badania pilne: na poczekaniu,
w ciągu 1 godziny, w ciągu 2 godzin.

tel. 285 63 92 - ul. Piłsudskiego 16
tel. 384 69 15 - ul. Szwedzka 2

kom. 0600 942 192
kom. 0696 610 921

BADANIE MOCZU
przygotowanie pacjenta otwartej opieki zdrowotnej

 zasada zgłaszania się na badania laboratoryjne na czczo ( 12 do 14 godzin „postu”) obowiązuje 
też przy przygotowaniu pacjenta na badanie moczu; jeśli to możliwe, nie należy w tym czasie 
przyjmować leków , 

 nie wykonywać w wymienionym czasie wzmożonego  wysiłku fizycznego,
 nie należy oddawać moczu do badania w okresie miesiączki u kobiet oraz powstrzymać się od 

stosunków płciowych przynajmniej na dzień przed oddaniem moczu do badania,
 oddanie moczu powinno być poprzedzone dokładnym umyciem narządów  płciowych w okolicy 

ujścia cewki moczowej,  
 najlepiej pobrać mocz do naczynia zakupionego w aptece albo użyć inne naczynie (szklane) 

dokładnie umyte, wyparzone i wysuszone ( do badań mikrobiologicznych  – naczynie jałowe),
 porcja moczu powinna mieć objętość 50 - 100 ml i powinna pochodzić ze  środkowego strumienia  

( przy oddawaniu moczu pierwszą porcję oddać do muszli toaletowej, następnie strumień skierować 
do naczynia, pozostały mocz znowu  oddać do muszli),

 naczynie z moczem należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie ( do 2 godzin), aby 
analiza mogła być wykonana jak najszybciej. 

Informacje dotyczące pobrania próbki moczu od niemowląt, małych dzieci, osób obłożnie chorych oraz 
na badania z dobowej zbiórki moczu, mikrobiologiczne i inne można uzyskać w laboratorium. 


