
Ghid recoltare analize 
 
 

Suntem conștienți cât de important este pentru dumneavoastră ca rezultatele analizelor pe 
care le efectuați în laboratoul nostru să fie corecte, urmând ca aceste valori să fie interpretate de 
medicul curant care stabilește diagnosticul și conduita terapeutică. Dar, în această acțiune, avem 
nevoie de cooperarea dumneavostră. Acesta este motivul pentru care am întocmit un ghid de 
recoltare, cu informații legate despre cum trebuie prelevată fiecare probă.  
 

 
Pregătire recoltare sânge 
 Recoltarea se face dimineața, înainte de consumul unor alimente sau băuturi. Se respectă 
o pauză alimentară de 12 ore, nu se administrează niciun fel de tratament și nu se face efort fizic 
susținut în dimineața respectivă. Nerespectarea acestor reguli pot determina modificări ale 
valorilor analizelor dumneavoastră.  
 

Pregătire recoltare exudat nazal 
 Prealabil recoltării, vă rugăm să nu utilizați decongestionante nazale (picături sau spray) 
și să nu efectuați toaleta locală.  

Recoltarea exudatului nazal se efectuează înainte de a urma administrarea tratamentului 
cu antibiotice sau după încetarea acestuia, la un interval de minim 7 zile. Analiza nu se 
efectuează dacă sunteți în timpul tratamentului antibiotic.   
 

Pregătire recoltare exudat faringian  
 Înainte de recoltare nu trebuie să ingerați alimente, lichide și să nu efectuați periajul 
dentar sau să folosiți apa de gură. Este interzis fumatul cu 2 ore înainte de recoltarea probei.  
 Este important ca recoltarea să o faceți înaintea începerii unui tratament antibiotic, sau la 
minim 7 zile de la încetarea acestuia. Deasemeni, proba nu se recoltează dacă sunteți sub terapie 
cu antibiotic.  
  

Pregătire recoltare spută  
 Începeți pregatirea prin periajul dinților și clătirea gurii cu apă. Recoltarea se face prin 
tuse spontană și profundă. Relevante pentru examenul microbiologic sunt probele de secreție 
muco-purulentă. Proba o recoltați într-un recipient steril procurat din farmacie și apoi o 
transportați în laborator în maximum o oră. Dacă proba are aspect de salivă, vă rugăm să repetați 
recoltarea. 

Recomandarea este de a recolta sputa înaintea începerii unui tratament antibiotic sau la 
minim 7 zile de la încetarea acestuia, deasemeni nu se efectuează în timpul terapiei antibiotice.    
 



 
 
Sumar de urină și urocultură  
 Pregatirea pentru recoltare o începeți prin a vă spala organele genitale și mainile cu 
săpun, fară a folosi substanțe dezinfectante. Recoltarea o faceți într-un recipient special steril, pe 
care il procurați din farmacie. Daca sunteți în timpul fluxului menstrual, va trebui să utilizați 
tampoane intravaginale. Veți recolta din prima urină de dimineață, din jetul mijlociu, 
aproximativ 20ml. După recoltarea probei, în maxim o ora o veți transporta în laborator.  
 În cazul sugarilor: zona genito-urinară trebuie spalată cu apă și săpun; în cazul 
baiețeilor se decalotează și se spală cu apă și săpun și glandul, apoi se șterge cu o compresă 
sterilă de la uretră către exterior. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că zona pubiană și 
perineală sunt uscate și să nu aplicați creme, uleiuri sau pudre pediatrice. Se utiliează punga 
pediatrică de recoltare a urinii pe care o atașați ferm pe zona genito-urinară, dezlipind banda 
protectoare în jumătatea inferioară a pungii și fixând banda adezivă la nivelul perineului. Apoi 
dezlipiți cealaltă jumătate a pungii și o fixați în jurul orificiului urinar. Punga o verificați 
periodic, la 10 minute și după recoltare o legați și o introduceți în urocultor.   
 Analiza se va efectua înaintea începerii unui tratament antibiotic sau la minim 7 zile de la 
încetarea acestuia, deasemeni nu se efectuează în timpul terapiei antibiotice.  
 
 

Coprocultura, coproparazitologic 
 Proba o veți recolta cu ajutorul spatulei care însoțește coprocultorul, prelevând în special 
mucozități, zone cu urme de sânge, din 3 zone diferite ale bolului fecal. Pentru analiza de 
coprocultură se utilizează un coprorecoltor cu mediu, iar pentru analiza coproparazitologică un 
coprorecoltor fară mediu. Proba recoltată în recipient fară mediu de transport, trebuie prelucrată 
în laborator în maxim 2 ore de la recoltare.  
 Analiza se recomandă înaintea începerii tratamentului antibiotic sau antiparazitar.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la Recepție Laborator analize medicale 

Policlinica Centrală Dr. Vlăescu: 0351 444 844 


