
Wydanie 1 
 

Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej 

Ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz 

Pawilon 5 

Tel.: rejestracja: 52 36 44 645, kierownik: 52 36 55 447 

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ MYKOLOGICZNYCH U PACJENTA KIEROWANEGO DO 

PORADNI DERMATOLOGICZNEJ 

BADANIA MYKOLOGICZNE 

1. Materiał do badania mykologicznego pobierany jest w Poradni Dermatologicznej. 

2. Przed wykonaniem laboratoryjnych badań mykologicznych nie należy stosować miejscowego leczenia 

przeciwgrzybiczego przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie.  

3. Przerwa w ogólnym leczeniu przeciwgrzybiczym powinna wynosić od 4 tygodni w przypadkach grzybiczych zmian na 

skórze, do co najmniej 3 miesięcy, jeśli materiał ma być pobrany ze zmian paznokciowych. 

Materiał do badania stanowią: łuski naskórkowe, włosy, opiłki paznokciowe, wymazy z błon śluzowych, ropa. 

 

Pobieranie materiału z paznokci:  
zmienione chorobowo paznokcie nie mogą być obcinane, pomalowane lakierem ani odżywką, nieposmarowane żadnym kremem 

ani maścią, nie należy usuwać warstwy rogowej spod paznokci; sztuczne paznokcie (żele lub akryle) należy usunąć 

 

 

Pobieranie materiału ze skóry gładkiej lub owłosionej skóry głowy:  
zmienione chorobowo miejsce nie może być posmarowane żadnym kremem, maścią, pudrem, ani fluidem; nie aplikuje się 

żadnych kosmetyków ani leków miejscowych 

 

 

Pobieranie materiału z jamy ustnej 

pacjent musi być na czczo, nie może pić żadnych napojów, nie wykonywać toalety j. ustnej 

 

 

Pobieranie materiału z rany 

przed pobraniem materiału nie należy stosować żadnych preparatów dezynfekcyjnych 

 

 

Pobieranie materiału z małżowiny usznej i worka spojówkowego 

nie należy stosować żadnych maści ani kropli 

 

 

Pobieranie materiału z dróg moczowo- płciowych: 

nie należy stosować żadnych maści, globulek dopochwowych, żeli plemnikobójczych itp., należy zachować wstrzemięźliwość 

seksualną minimum dobę przed pobraniem materiału; 

 

 

Pobieranie materiału z cewki moczowej do badania w kierunku chorób wenerycznych: 

24 godziny przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne 

okolicy narządów płciowych; u pacjentek nie należy pobierać wymazu w okresie miesiączki; przez okres 48 godzin przed 

pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowych lub maści zewnętrznych 

Na 4h przed pobraniem wymazu należy powstrzymać się od oddawania moczu. 

Pobieranie materiału z naskórka twarzy i rzęs w kierunku Nużeńca ludzkiego: 

Pacjentka nie może mieć wykonanego makijażu, skóra twarzy nie może być posmarowana kremem, pudrem czy 

fluidem, rzęsy nie mogą być pomalowane tuszem. 

Hodowla w kierunku dermatofitów prowadzona jest do 4 tygodni. Po tym okresie należy zwrócić się do lekarza prowadzącego po wynik 

badania mykologicznego. 


