
הנחיות למתן דגימת שתן לבדיקה כללית ותרבית

לקוח נכבד,
 של דגימת שתן. לקיחה נכונהאנו מבקשים להסב את תשומת לבך לגבי החשיבות של 

 יש להקפיד על תנאי ניקיון וחיטוי של אזור מתן השתן על מנת להפחית את הסיכוי
לזיהום חיצוני שמקורו בעור ובריריות שמסביב. לשם כך ההנחיות הבאות: 

 להביא לבדיקה את השתן הראשון של הבוקר.  מומלץ•

  אם הבדיקה היא " שתן כללית " בלבד ( ללא תרבית) אפשר לאסוף•
דגימה אקראית.

  להמנע מלבצע בדיקת שתן כללית במקרים של דימום או  מומלץ•
  לבצע את הבדיקה כאשר הגורמים הללו נעלמים אומומלץהפרשות מרובות. 

מתמעטים. ( אלא אם יש הוראת רופא מפורשת).

 ) יש לאסוף בכלי פלסטי חד- פעמי מיוחד בעל מכסה עם1כלי איסוף: •
הברגה שמנפקת המעבדה.

  ) איסוף שתן אצל תינוקות: המעבדה תספק שקית מיוחדת לפי2•
דרישה.

  ( לתרבית) : יש לנקות את אזור מתן  איסוף שתן מ"אמצע  הזרם"•
 השתן במגבון סטרילי, יש להשליך את תחילת זרם השתן לאסלה ובהמשך

לאסוף אל הכוס הסטרילית ( חלק אמצעי של הזרם).

את יתרת השתן יש להשליך לאסלה.•

יש לשמור את כלי האיסוף סגור עד מועד השימוש בו. •

 יש לאסוף את השתן לפחות עד חצי הנפח של הכוס אך לא למלא אותה•
עד גובה המכסה.

לאחר איסוף השתן, יש לסגור את הכוס ולהבריג היטב את המכסה.•
יש להעביר את הדגימה אל המעבדה במהירות האפשרית. •

 יש לשים לב שלא יחלפו יותר משעתיים  מזמן הלקיחה:הערות חשובות
 מ"ל.10ושנפח הדגימה לא יהיה קטן מ 

) המכיל יוד.IVPאין לאסוף דגימה לאחר מתן חומר ניגוד רדיולוגי (
 יש להמנע מלאסוף דגימה מזוהמת עם הפרשות גסות או צואה. להקפיד על

שלמות כלי האיסוף וסגירתו (לבל יסדק או ידלוף).
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אמריקן מדיקל לבורטוריס

Guidel ines for col lecting urine samples for routine tests 
and cultures

Dear customer,

We would like to draw your attention to the proper procedure of urine collections of
samples to be submitted to the laboratory for routine urinalysis and culture testing.
It is important to keep the body area around the collection clean and disinfected in
order to minimize external contamination inherent in the skin and surrounding mucosa.
It is recommended to submit to the laboratory a sample of "The first urine" of the
morning.  If the requested test is routine only (no culture),  any random collection may be 
submitted
It is preferable to avoid urine tests when the samples contain blood or other secretions, and 
postpone testing to a time when the urine is devoid of the above or relatively clean, (unless there is 
a strict order by a doctor to perform the test). 
1) Collection utensils. Urine should be placed in a plastic, disposable, screw-cap
     bottle provided by the laboratory.
2) Urine collections from infants: The laboratory provides special bags for this purpose, by 
request.
3) Collecting "mid-stream" samples for culture tests: The sampling body area must be cleaned well 
by a sterile pad.  The first part of the stream is discarded and the next part collected into the sterile 
bottle. The rest of the urine is discarded as well.
The samples must be kept tightly closed at all times. The bottles should be filled to at least half 
volume, not too close to the stopper, and contain at least 10 ml. The samples should be brought to 
the laboratory as early as possible, within 2 hours.
Important remarks :  Urine samples should not contain Radiological Contrast Dyes with iodine 
(IVP).  The samples should be free of liquid stool, gross secretions, and tightly closed.
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