INSTRUÇÕES DE COLETA
Urocultura ou Cultura de Urina de Jato Médio
(Bacterioscopia de urina e Antibiograma)
1- Informar o uso de antibiótico nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização
da cultura, mas pode interferir no resultado).
2- As amostras devem ser colhidas preferencialmente no laboratório.
3- Colher a primeira urina da manhã, ou pelo menos, estar 2 horas sem urinar.
4- Lavar as mãos.
5- Abrir o pacote de lenço umedecido.
6- Feminino: fazer a higienização da região genital (sempre da região genital para a região anal e
nunca ao contrário, para evitar contaminação).
Masculino: exponha a glande, mantenha o prepúcio (pele), retraído e faça a higiene na região
genital.
7- Utilize o lenço na região genital somente uma vez.
8- Após a higienização despreze o 1º jato de urina no vaso sanitário e colha o jato médio no
frasco estéril fornecido no laboratório, despreze o final.
9- Desprezar o resto da urina que ficar no pote sem tampa no vaso sanitário e jogar o mesmo no
lixo.
10- Entregar o tubo contendo a amostra a um de nossos colaboradores.
Observações importantes:
a) Mulheres durante o período menstrual, colocar tampão vaginal antes de colher a urina.
b) Crianças que usam fraldas:
- A amostra tem que ser colhida no laboratório devido à necessidade de antissepsia e
colocação apropriada do saco coletor.
- Se não houver urgência, a criança deverá tomar banho em casa, antes de chegar à unidade,
para a coleta de urina.
- Nos meninos, recomenda-se realizar a higiene do prepúcio com sabonete líquido.
O Laboratório não realiza a passagem de sonda vesical.
IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de
funcionamento de nossas Unidades em nosso site.
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