
Кратки инструкции за взимане на материали за микробиологично 
изследване 

 
* Урина – порция от първа сутрешна урина, по средата на уринирането в количество 3 – 
5 мл, след добре направен тоалет на външни гениталии с топла вода и сапун. При деца 
под 3г., след тоалет, върху кожата на външните гениталии с лейкопласт се закрепва 
стерилен контейнер или специална стерилна пластмасова торбичка. При насочено 
търсене на Chlamydia, Mycoplasma, T.vaginalis – порция от първа сутрешна урина, първа 
струя! 
* Кръв за хемокултура – строго се спазват правилата на асептиката и антисептиката! 
Препоръчва се Vacutainer. Кръвта се взима чрез венепункция в количество 10 – 20 мл 
(за възрастни) и 1 – 5 мл (за деца), преди втрисането и покачването на температурата. 
Посяването се извършва в   аеробен и анаеробен бульон  (сет). При сепсис се вземат 2 – 
3 сета през 10 - 15 мин., при смяна на пункционното място (ляво – дясно). 
* Цереброспинален ликвор – чрез лумбална пункция, при строго спазване правилата 
на асептиката и антисептиката се вземат 3 – 5 мл в стерилен контейнер. Транспортира 
се веднага! 
* Пунктат от нормално стерилни телесни течности (плеврален, перикарден, ставен, 
коремен) –  чрез пункция, след щателна дезинфекция на надлежащата кожа. Аспирира 
се със спринцовка, след което материалът се прехвърля в стерилен контейнер. 
Транспортира се веднага! 
* Гърлен секрет – със стерилен тампон сутрин на гладно. Езикът се притиска надолу с 
шпатула. С тампона се обтриват двете сливици, задната фарингеална стена, всеки 
налеп, зачервяване, подутина или разязвяване. Тампонът се поставя в транспортна 
среда. 
* Храчка – препоръчва се сутрешна храчка след измиване на зъбите и изплакване на 
устната кухина с вода. Дава се чрез дълбока спонтанна експекторация, в стерилен 
контейнер с широко гърло. При невъзможност за спонтанно отхрачване – индуцирана 
храчка, след инхалация на хипертонични солеви разтвори. Слюнката е неподходяща 
за микробиологично изследване! 
* Ранев секрет – при повърхностни секретиращи рани материал се взима чрез 
аспирация със стерилна спринцовка и по-изключение със стерилен тампон. Поставя се 
в транспортна среда. При абсцес / флегмон се прави инцизия или пункция и материал 
се аспирира със стерилна спринцовка. Поставя се в транспортна среда. 
* Секрет от дрен – краят на дренажната тръба се почиства с антисептичен разтвор. 
Оставя се да изтече известно количество ексудат, след което се събират 2 – 3 мл от 
секрета в стерилен контейнер. Не е подходящ за анаеробно култивиране! 
* Жлъчка – взима се чрез дуоденално сондиране след тоалет на устната кухина. 
Жлъчки А, В и С се събират в 3 отделни контейнера и се изследват като отделни 
материали. 
* Еякулат – чрез мастурбация, след добър тоалет на ръцете и външните гениталии с 
топла вода и сапун. Събира се в стерилен контейнер. 
* Простатен секрет – след масаж на простатата. Събира се в стерилен контейнер. 
* Уретрален секрет – със стерилен уретрален тампон! Тампонът се въвежда на 
дълбочина 3 см, завърта се неколкократно в канала, внимателно се изважда и се 
поставя в транспортна среда. 



* Влагалищен секрет – с 2 стерилни тампона от заден влагалищен свод 3 дни след 
менструация. Тампоните се поставят в транспортни среди. Правят се и натривки върху 2 
предметни стъкла. 
* Цервикален секрет – със стерилен тампон. Шийката се почиства със стерлна марля. 
Тампонът се въвежда в цервикалния канал, ротира се неколкократно и се изважда без 
да се докосват стените на влагалището. Поставя се в транспортна среда. 
* Фецес – в стерилен контейнер с прикрепена на капака лъжичка се поставят 3 – 5г  от 
изпражнението (грахово зърно), а ако материалът е течен – около 2 мл. Когато 
изследването е с насоченост за E.coli, Salmonella, S.aureus, Campylobacter се взима от 
последната порция, а ако е с насоченост за Shigella – от първата. 
* Конюктивален секрет – със стерилен тампон от долен конюктивален сак. Поставя се в 
транспортна среда. 
* Перитонеален диализат – изпраща се цялата торбичка с диализна течност или 
асептично в 2 стерилни контейнера се прехвърлят по около 10 мл от нея. 
* Вътресъдов катетър – кожата около мястото на инсерция се дезинфекцира. Изчаква 
се да изсъхне. Катетърът се изважда асептично. Със стерилна ножица се отрязват 2 
участъка от по 2 – 3 см – интраваскуларен и транскутанен. Поставят се в 2 отделни 
стерилни контейнера. 
 
 При насочено търсене на анаероби, материалът трябва задължително да се 

постави и транспортира в транспортна среда за анаероби! 
 
 Материалите трябва да се доставят във възможно най-кратък срок в 

лабораторията, най-добре в първите 1-2 часа след взимането им. Ако това е 
невъзможно, за  някои материали се допуска съхранение на 40С (урина, фецес, 
храчка, ранев материал). Недопустимо е съхранение на инокулирани 
хемокултурелни бульони в хладилник! Те се съхраняват в термостат на 35º или 
поне на стайна температура до изпращането им в лабораторията.  

 


