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 İdrarın sağlık ve iyiliğin göstergesi olarak uzun ve
zengin bir öyküsü vardır ve günümüzde halen tanıda
önemli bir araçtır.
 Bir idrar örneğinden elde edilecek klinik bilgi idrarın

toplama yöntemi, zamanı ve nasıl çalışıldığına bağlı
olarak değişiklik göstermektedir.
 İdrar örneklerin toplanması ve taşınması amacıyla

birçok farklı taşıma kapları bulunmaktadır. Hangi
yöntemlerin ve kapların kullanılacağı çalışan
laboratuvarın seçimine bağlıdır.
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laboratuvarın seçimine bağlıdır.



CLSI rehberinin idrar toplanması
ile ilgili önerileri:
 İlk idrar toplama kapları en az 50 mL hacim alabilecek

durumda ve 4cm açıklığa sahip olmalı
 Tüm mikrobiyoloji örnekleri için steril kaplar

kullanılmalı
 Örnek toplama kaplarının kapakları sıkıca kapanmalı

ve örnek kaybı ve kontaminasyonu önlenmeli

 İlk idrar toplama kapları en az 50 mL hacim alabilecek
durumda ve 4cm açıklığa sahip olmalı
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 Örnek toplama kaplarının kapakları sıkıca kapanmalı

ve örnek kaybı ve kontaminasyonu önlenmeli



İdrar Toplama Kapları (örnek alımı ve
transport için uygun olan kaplar):

 İdrar toplama kapları farklı birçok şekil ve büyüklükte
olabilir, kapakları da üzerlerine oturan ya da vidalı
şekilde olabilir.
 Sağlık çalışanlarını örneğe maruz kalmaktan ve aynı

zamanda da örneği kontaminan maddelerle karşı
karşıya kalmaktan koruyabilmek için sızdırmaz kaplar
kullanılmalıdır.
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karşıya kalmaktan koruyabilmek için sızdırmaz kaplar
kullanılmalıdır.



İdrar toplama kapları

 İdrar örnekleri en geç alındıktan sonraki iki saat
içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır ya da
buzdolabında tutularak laboratuvara en kısa sürede
ulaştırılmalıdır.
 İdrar toplama kaplarının özellikleri yazılı olarak

bulunmalıdır. Üretici firma bunu sağlamalıdır.



 Örneğin vakumlu bir idrar tüpüne boşaltılmasını
sağlayan idrar taşıma kapları
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 Örneğin vakumlu bir idrar tüpüne boşaltılmasını
sağlayan idrar taşıma kapları



İdrar tüpleri:
 İdrar inceleme tüpleri: konik , yuvarlak, veya düz

tabanlı olabilir.
 Konik tabanlı tüpler mikroskopik inceleme için en iyi

sediment toplama özelliğine sahiptir.
 Bazı tüpler standart örneklemeyi sağlayabilmek için

özel olarak pipetle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 Seçilen tüpler santrifüjlemeye dayanıklı olabilmeli, ve

otomatize bir aygıt ile kullanılıyor ise, uygun rack ve
taşıyıcılarla birlikte kullanılabiliyor olmalıdır.
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otomatize bir aygıt ile kullanılıyor ise, uygun rack ve
taşıyıcılarla birlikte kullanılabiliyor olmalıdır.



 İdrar örnekleri doğrudan vidalı kapaklı idrar tüplerine
aktarılabilir. Ek olarak kan alınmasındakine benzer
vakumlu tüpleri vardır.
 Kan alımında kullanılanlara benzer vakumlu tüpler

idrar örneklerinin toplanmasında da kullanılabilir.

 İdrar örnekleri doğrudan vidalı kapaklı idrar tüplerine
aktarılabilir. Ek olarak kan alınmasındakine benzer
vakumlu tüpleri vardır.
 Kan alımında kullanılanlara benzer vakumlu tüpler

idrar örneklerinin toplanmasında da kullanılabilir.



 İdrar transfer “çubuğu” ile idrar örneği vakumlu idrar
toplama tüpüne aktarılabilir. İdrar inceleme tüpleri
genellikle 8-15 ml ‘liktir.

 Foley sondadan idrar örneğinin doğrudan
alınabilmesini sağlayan çekme adaptörü

 İdrar transfer “çubuğu” ile idrar örneği vakumlu idrar
toplama tüpüne aktarılabilir. İdrar inceleme tüpleri
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Etiketleme

 Etikette ve kayıtta hasta adı ve tanımlayıcı özellikleri
bulunmalıdır.(İsim, soy isim, doğum tarihi, örneğin geldiği birim,
hekimi, örneğin alınma zamanı ve tarihi). Kayıt bilgilerinde hangi
testin istendiği de belirtilmiş olmalıdır. Not olarak belirtilen bazı
bilgiler laboratuvara çok yardımcı olabilir(Örneğin; hasta antibiyotik
kullanmıyor, idrar analizinde ….bulgular vardır, trimethoprim
tedavisinin 3.gününde hala idrar bulguları var…gibi).

 Kişiye verilen kabın doğru etiketlendiğinden emin olmak gerekir.
 Eğer toplama kabı transportta kullanılıyor ise, etiket kabın üstüne

yapıştırılmalıdır, kapağın üzerine yapıştırılması uygun değildir.
Etiketlerin soğuk ortamda da yapışkanlığını koruduğuna emin olmak
gerekir.
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gerekir.



Hacim
 Alınan idrarın hacmi rutin bakteriyolojik kültür için nadiren bir sorun

yaratır. Belirgin bir piyürinin sediment incelenmesi de en az 10 ml
örnek varlığını gerektirmektedir.

 Mantar ya da mikobakteri saptayabilmek için idrar miktarının en az 20
ml olması gerekmektedir.

 Mikrobiyoloji örnekleri için 24 saatlik idrarın uygun olmayacağı bilgisi
mutlaka verilmelidir.

 Koruyucu madde içeren tüplerde bulunan örneklerin işaretlenen ya da
belirlenen hacime göre mutlaka doldurulmuş olması gerekmektedir.

 Bu miktarın altında veya üstünde test sonuçları ciddi bir şekilde
etkilenebilmektedir.
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Örnek sayısı, alınma zamanı ve tarihi:
 Örnek sayısı ve örneğin alınma zamanı hastanın klinik durumu ve

kullanılan yönteme göre değişmektedir.
 Eğer belirgin piyüri gösterilebiliyorsa  ve kültürde etken olabilecek bir

mikroorganizma saptanmışsa spesifik bulguları olan tek bir orta akım
idrar örneği ya da sonda ile alınmış olan tek bir örnek yeterlidir.
Bulguları olan hastalarda, antimikrobiyal tedaviye sıklıkla idrar alımını
takiben başlanmaktadır ve bunu takiben örnek alımını
engellemektedir.

 Örnek sayısı ve örneğin alınma zamanı hastanın klinik durumu ve
kullanılan yönteme göre değişmektedir.

 Eğer belirgin piyüri gösterilebiliyorsa  ve kültürde etken olabilecek bir
mikroorganizma saptanmışsa spesifik bulguları olan tek bir orta akım
idrar örneği ya da sonda ile alınmış olan tek bir örnek yeterlidir.
Bulguları olan hastalarda, antimikrobiyal tedaviye sıklıkla idrar alımını
takiben başlanmaktadır ve bunu takiben örnek alımını
engellemektedir.
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 Optimal kantitasyon amacı ile yalnızca sabah ilk idrarının alınması
önerilmektedir,

 ya da bu tip bir örnek alınamayacak ise bakteri yoğunluğunu arttırmak
için idrarın mesanede mümkün olan en uzun süre beklemiş olması(en
az 4 saat) gerekmektedir.

 Bulguların yokluğunda, hamile bir kadından tek bir sabah ilk idrarı
asemptomatik bakteriürinin saptanması için yeterlidir.

 Optimal kantitasyon amacı ile yalnızca sabah ilk idrarının alınması
önerilmektedir,

 ya da bu tip bir örnek alınamayacak ise bakteri yoğunluğunu arttırmak
için idrarın mesanede mümkün olan en uzun süre beklemiş olması(en
az 4 saat) gerekmektedir.

 Bulguların yokluğunda, hamile bir kadından tek bir sabah ilk idrarı
asemptomatik bakteriürinin saptanması için yeterlidir.
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 Örneğin alım zamanı ve tarihi etiket üzerinde
belirtilmelidir.
 Belirli zaman aralığında alınan örneklerde hangi zaman

aralığında alındığı belirtilmelidir.
 Örneğin laboratuvara ulaşma zamanı da aynı şekilde

belgelenmelidir, böylelikle örneğin alındıktan sonra uygun
işlemlerden geçtiği ve zamanında transportunun sağlandığı
doğrulanabilir.

 Örneğin alım zamanı ve tarihi etiket üzerinde
belirtilmelidir.
 Belirli zaman aralığında alınan örneklerde hangi zaman

aralığında alındığı belirtilmelidir.
 Örneğin laboratuvara ulaşma zamanı da aynı şekilde

belgelenmelidir, böylelikle örneğin alındıktan sonra uygun
işlemlerden geçtiği ve zamanında transportunun sağlandığı
doğrulanabilir.



İdrar tüplerinde kullanılacak
koruyucular:

 Kimyasal idrar incelemeleri ve kültür bazlı mikrobiyolojik testlerde,
eğer koruyucu kullanılmamış ise 2 saati geçen durumlarda eğer örnek
buzdolabında saklanmamış  ise bakteriyel aşırı üreme ve buna bağlı
olarak eritrositlerin ve lökositlerin parçalanmasına ve silendirlerin
bozulmasına yol açacağı için kabul edilmemelidir.

 Bu örneklerden yapılan incelemelerde bakteri koloni sayılarında
güvenilirlik yitirilir ve kimyasal incelemeler de hatalıdır.

 Bu nedenle idrar toplama kabından idrar tüpüne boşaltılırken uygun
bir koruyucu madde içeren tüplere örnek alınabilir ve test yapılana dek
bu şekilde saklanabilir.

 Laboratuvarlar koruyuculu örneklerden çalışılan tüm test
prosedürlerinin validasyonunu daha önceden yapmış olmalıdır.

 Farklı koruyucu maddeler gerektiren çeşitli testler varlığında örnekler
bölünmelidir.

 Kimyasal idrar incelemeleri ve kültür bazlı mikrobiyolojik testlerde,
eğer koruyucu kullanılmamış ise 2 saati geçen durumlarda eğer örnek
buzdolabında saklanmamış  ise bakteriyel aşırı üreme ve buna bağlı
olarak eritrositlerin ve lökositlerin parçalanmasına ve silendirlerin
bozulmasına yol açacağı için kabul edilmemelidir.

 Bu örneklerden yapılan incelemelerde bakteri koloni sayılarında
güvenilirlik yitirilir ve kimyasal incelemeler de hatalıdır.

 Bu nedenle idrar toplama kabından idrar tüpüne boşaltılırken uygun
bir koruyucu madde içeren tüplere örnek alınabilir ve test yapılana dek
bu şekilde saklanabilir.

 Laboratuvarlar koruyuculu örneklerden çalışılan tüm test
prosedürlerinin validasyonunu daha önceden yapmış olmalıdır.

 Farklı koruyucu maddeler gerektiren çeşitli testler varlığında örnekler
bölünmelidir.



 Birçok değişik idrar koruyucusu oda ısısında saklamak için uygundur ve
buzdolabında saklamakla karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilebilir.

 Kimyasal idrar incelemeleri için kullanılan koruyucular genellikle:
tartarik asit, borik asit, klorhekzidin, ethil paraben, timol and sodyum
propiyonat’dır.

 Koruma süresi genellikle 24-72 saat arasında değişebilmektedir
 Katkı maddesi olmayan tüpler(herhangi bir kimyasal koruyucu

içermeyenler) idrar incelemeleri için kullanılabilirler, ancak
zamanlama ve soğukta bekletme koşullarına uyulmalıdır.

 Birçok değişik idrar koruyucusu oda ısısında saklamak için uygundur ve
buzdolabında saklamakla karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilebilir.

 Kimyasal idrar incelemeleri için kullanılan koruyucular genellikle:
tartarik asit, borik asit, klorhekzidin, ethil paraben, timol and sodyum
propiyonat’dır.

 Koruma süresi genellikle 24-72 saat arasında değişebilmektedir
 Katkı maddesi olmayan tüpler(herhangi bir kimyasal koruyucu

içermeyenler) idrar incelemeleri için kullanılabilirler, ancak
zamanlama ve soğukta bekletme koşullarına uyulmalıdır.



Kültür ve Antibiyotik Duyarlılık Çalışmaları
için Koruyucular
 Kültür  ve antibiyotik duyarlılık çalışmaları için kullanılan koruyucular

soğutma ile elde edilen sonuçlara yakın sonuçlar elde edebilmek amacıyla
düşünülmüştür.

 Organizmaların ekim öncesi dönemde aşırı üremelerini ve böylelikle yanlış
üreme bilgisi vermemeyi hedefler.

 Bu amaçla en fazla kullanılan koruyucu borik asittir.Tablet, toz veya
liyofilize formu vardır. (Tamponlu daha uygun)

 Koruyucu ile idrar örnekleri oda ısısında test edilecekleri zamana dek
bekletilebilirler. Ne kadar beklenebileceği kullanılan koruyucunun
firmasından öğrenilmelidir.

 Kültür  ve antibiyotik duyarlılık çalışmaları için kullanılan koruyucular
soğutma ile elde edilen sonuçlara yakın sonuçlar elde edebilmek amacıyla
düşünülmüştür.

 Organizmaların ekim öncesi dönemde aşırı üremelerini ve böylelikle yanlış
üreme bilgisi vermemeyi hedefler.

 Bu amaçla en fazla kullanılan koruyucu borik asittir.Tablet, toz veya
liyofilize formu vardır. (Tamponlu daha uygun)

 Koruyucu ile idrar örnekleri oda ısısında test edilecekleri zamana dek
bekletilebilirler. Ne kadar beklenebileceği kullanılan koruyucunun
firmasından öğrenilmelidir.



Örneklerin Korunması

 Eğer örnek laboratuvara alımından sonra 2 saati geçtikten sonra gelmiş
ise örnek kabul elemanı uygun bir koruyucu kullanıldığını
doğrulamalıdır.

 Eğer örnek laboratuvara alımından sonra 2 saati geçtikten sonra gelmiş
ise örnek kabul elemanı uygun bir koruyucu kullanıldığını
doğrulamalıdır.



İdrar toplama yöntemleri

 İdrar örnekleri istenen örnek tipi, alınan yer ve hasta türüne bağlı
olarak bir çok farklı şekilde alınabilir.

 Klinik bir idrar örneğinin alınmasında vajen, perianal, ve interior
üretral floradan kontaminasyonun önlenmesi en önemli konudur.

 Bununla birlikte, hekimlerin koloni sayılarına çok güvendikleri de bir
gerçektir.

 Bu nedenle tüm gerekli önlemler koloni sayılarının örneğin alındığı
anda örnekte bulunan organizma sayısını doğru yansıttığından emin
olunmalıdır.

 İdrar örnekleri istenen örnek tipi, alınan yer ve hasta türüne bağlı
olarak bir çok farklı şekilde alınabilir.

 Klinik bir idrar örneğinin alınmasında vajen, perianal, ve interior
üretral floradan kontaminasyonun önlenmesi en önemli konudur.

 Bununla birlikte, hekimlerin koloni sayılarına çok güvendikleri de bir
gerçektir.

 Bu nedenle tüm gerekli önlemler koloni sayılarının örneğin alındığı
anda örnekte bulunan organizma sayısını doğru yansıttığından emin
olunmalıdır.



 Kandan sonra, idrar tanısal testlerde, hastalığın seyrini izlemede ve
hastanın kullandığı ilaçların araştırılmasında en çok kullanılan örnektir.

 İdrar örneklerinin toplanması ve laboratuvara transportunun önemi
toplama yöntemi, transport, saklanmasının inceleme sonuçlarını
etkilemeyerek tanı ve tedavi seçimlerini etkilemesine dayanmaktadır.

 İdrarın hem otomatize hem de klasik manuel yöntemlerle incelenmesi
hızla artmaktadır.

 Tüm klinik laboratuvar örneklerinde olduğu gibi bir idrar örneğinde
preanalitik dönemdeki hataları saptamak zaman zaman zor
olabilmektedir.

 Bu nedenle örnek toplanması, işlenmesi ve transport işlemlerinin en iyi
koşullarda yapıldığından emin olması gerekmektedir.

 Hemşirelik hizmetleri idrar örneğinin alınması ile ilgili hastanın
bilgilendirilmesi, örneklerin etiketlendirilmesi ve laboratuvara
zamanında gönderilmesinden sorumludur.

 Kandan sonra, idrar tanısal testlerde, hastalığın seyrini izlemede ve
hastanın kullandığı ilaçların araştırılmasında en çok kullanılan örnektir.

 İdrar örneklerinin toplanması ve laboratuvara transportunun önemi
toplama yöntemi, transport, saklanmasının inceleme sonuçlarını
etkilemeyerek tanı ve tedavi seçimlerini etkilemesine dayanmaktadır.

 İdrarın hem otomatize hem de klasik manuel yöntemlerle incelenmesi
hızla artmaktadır.

 Tüm klinik laboratuvar örneklerinde olduğu gibi bir idrar örneğinde
preanalitik dönemdeki hataları saptamak zaman zaman zor
olabilmektedir.

 Bu nedenle örnek toplanması, işlenmesi ve transport işlemlerinin en iyi
koşullarda yapıldığından emin olması gerekmektedir.

 Hemşirelik hizmetleri idrar örneğinin alınması ile ilgili hastanın
bilgilendirilmesi, örneklerin etiketlendirilmesi ve laboratuvara
zamanında gönderilmesinden sorumludur.



 Herhangi bir laboratuvar örneğinde olduğu gibi, örneklerin doğru
toplanması ve transport için belli bazı kriterler bulunmaktadır.

 Bu kriterler alınan örneğin kalitesininin yüksek olmasını sağlamalıdır.
Bu örneğin doğru bir şekilde stabilize edilmesini ve daha doğru
sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

 Tüm idrar toplama ve/veya transport kapları temiz ve partikülsüz
olmalıdır.

 Bu durum sağlanmadığı sürece test sonuçları güvenilir olarak kabul
edilemez.

 Herhangi bir laboratuvar örneğinde olduğu gibi, örneklerin doğru
toplanması ve transport için belli bazı kriterler bulunmaktadır.

 Bu kriterler alınan örneğin kalitesininin yüksek olmasını sağlamalıdır.
Bu örneğin doğru bir şekilde stabilize edilmesini ve daha doğru
sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

 Tüm idrar toplama ve/veya transport kapları temiz ve partikülsüz
olmalıdır.

 Bu durum sağlanmadığı sürece test sonuçları güvenilir olarak kabul
edilemez.



 Toplama yöntemi örnek laboratuvara ulaştığında örnekle birlikte
bildirilmiş olmalıdır.

 Böylelikle toplama yöntemine uygun olarak alınıp alınmadığı kontrol
edilebilir.

 Örneğin, sabah ilk idrarı olarak alınan bir örnek bu açıdan
sorgulanabilir.

 Örnek toplama ve/veya transport kaplarının sağlam bir kapağı
olmalıdır ve sızdırma yapmamalıdır.

 Sızdırmayan kaplar, kontaminasyonu önlemekle birlikte örnek
kaybına ve sağlık çalışanlarının örneğe maruz kalmasını   engel olur.
Cam kaplar yerine kırılmaz plastik malzeme kullanılması daha
güvenlidir.

 Örnek kapları tekrar kullanılmamalıdır.

 Toplama yöntemi örnek laboratuvara ulaştığında örnekle birlikte
bildirilmiş olmalıdır.

 Böylelikle toplama yöntemine uygun olarak alınıp alınmadığı kontrol
edilebilir.

 Örneğin, sabah ilk idrarı olarak alınan bir örnek bu açıdan
sorgulanabilir.

 Örnek toplama ve/veya transport kaplarının sağlam bir kapağı
olmalıdır ve sızdırma yapmamalıdır.

 Sızdırmayan kaplar, kontaminasyonu önlemekle birlikte örnek
kaybına ve sağlık çalışanlarının örneğe maruz kalmasını   engel olur.
Cam kaplar yerine kırılmaz plastik malzeme kullanılması daha
güvenlidir.

 Örnek kapları tekrar kullanılmamalıdır.



İdrar kültürü için red kriterleri:

 Steril olmayan örnek kabına alınan idrar
 24 saatlik idrar
 24 saat içerisinde birden fazla örnek alınması,
 2 saatten daha fazla oda ısısında beklemiş idrarlar
 2-8°C’de 24 saatten fazla beklemiş olması,
 Kateterli hastalarda kateter ucundan (Foley, Nelaton sonda ucu) ya da

torbadan alınan idrar
 Oda ısısında 30 dakikadan fazla bekleyen idrarlar
 Dondurulmuş örnekler

 Steril olmayan örnek kabına alınan idrar
 24 saatlik idrar
 24 saat içerisinde birden fazla örnek alınması,
 2 saatten daha fazla oda ısısında beklemiş idrarlar
 2-8°C’de 24 saatten fazla beklemiş olması,
 Kateterli hastalarda kateter ucundan (Foley, Nelaton sonda ucu) ya da

torbadan alınan idrar
 Oda ısısında 30 dakikadan fazla bekleyen idrarlar
 Dondurulmuş örnekler



İdrar Örneği Alım Talimatı
İdrar Örneğinin alımı için gerekli malzemeler:
 Tek-kullanımlık, temiz, sızdırmaz kap(mikrobiyolojik kültürler için

sızdırmaz kapaklı steril kap)
 Vidalı kapaklı idrar tüpleri
 Tek-kullanımlık eldivenler
 Kuru, temiz gazlı bez
 Hasta tuvalete gidemiyor ise sürgü
 Sabun-su/ Temizlik mendilleri/ iyotlu mendiller/gazlı bezler

 Tek-kullanımlık, temiz, sızdırmaz kap(mikrobiyolojik kültürler için
sızdırmaz kapaklı steril kap)

 Vidalı kapaklı idrar tüpleri
 Tek-kullanımlık eldivenler
 Kuru, temiz gazlı bez
 Hasta tuvalete gidemiyor ise sürgü
 Sabun-su/ Temizlik mendilleri/ iyotlu mendiller/gazlı bezler



İdrar Örneği Alma Hakkında
Bilgilendirme

 Alınacak idrar örnekleri; orta akım idrarı, sonda, sistoskopik veya
suprapubik idrar örnekleridir.

 Eğer örnek invaziv bir yöntemle alınmış ise mutlaka belirtilmelidir.
 Sabah idrarının ya da mesanede en az 4 saat beklemiş idrarın alınması

uygundur.
 İdrar örneği alındıktan sonra en geç 2 saat içinde idrar kültürünün(ve

mikroskopik incelenmesinin ) çalışılmış olması gerekmektedir.
 Bu nedenle laboratuvara hemen getirilemeyecek örneklerin oda

ısısında bırakılmaması, +4 derecede tutulması ve transferinin yapılması
gerekir(4+ C’de 24 saat stabil).

 Hasta idrar örneğini nasıl alacağı konusunda yazılı ya da sözlü olarak
bilgilendirilmelidir.

 Alınacak idrar örnekleri; orta akım idrarı, sonda, sistoskopik veya
suprapubik idrar örnekleridir.

 Eğer örnek invaziv bir yöntemle alınmış ise mutlaka belirtilmelidir.
 Sabah idrarının ya da mesanede en az 4 saat beklemiş idrarın alınması

uygundur.
 İdrar örneği alındıktan sonra en geç 2 saat içinde idrar kültürünün(ve

mikroskopik incelenmesinin ) çalışılmış olması gerekmektedir.
 Bu nedenle laboratuvara hemen getirilemeyecek örneklerin oda

ısısında bırakılmaması, +4 derecede tutulması ve transferinin yapılması
gerekir(4+ C’de 24 saat stabil).

 Hasta idrar örneğini nasıl alacağı konusunda yazılı ya da sözlü olarak
bilgilendirilmelidir.



Örnek alım türleri

 İdrar örnekleri farklı şekillerde alınabilirler:
 Rastgele idrar alımı
 Sabah ilk idrarı alımı
 Orta akım idrarı
 Bebek ve çocuk idrar örneklerinin alınması
 Suprapubik idrar örneklerinin alınması
 Sonda ile idrar örneğinin alınması

 İdrar örnekleri farklı şekillerde alınabilirler:
 Rastgele idrar alımı
 Sabah ilk idrarı alımı
 Orta akım idrarı
 Bebek ve çocuk idrar örneklerinin alınması
 Suprapubik idrar örneklerinin alınması
 Sonda ile idrar örneğinin alınması



Rastgele alınan örnekler

 Bu tip örnekler özel bir zamana gerek duyulmaksızın alınabilirler ve
hasta için alımı daha uygun olan örneklerdir, ancak laboratuvar için
ideal örnekler değillerdir.

 Çünkü hastanın sıvı tüketiminden sonra da alınabileceği için idrar
seyrelmiş olabilecektir.

 Rutin olarak biyokimya testlerinin çalışıldığı ve mikroskopik inceleme
yapılan pediyatrik örnekler genellikle bu tiptedir.

 Bu tip örneklerin alımı için özgün rehberler olmamasına karşın,
kontaminasyona yol açacak maddelerin örnek içine karışmamasına
dikkat edilmesi önerilir.

 İdrar kültürü için alınacak örneklerin antibiyotik başlanılmasından
once alınması uygundur.

 Bu tip örnekler özel bir zamana gerek duyulmaksızın alınabilirler ve
hasta için alımı daha uygun olan örneklerdir, ancak laboratuvar için
ideal örnekler değillerdir.

 Çünkü hastanın sıvı tüketiminden sonra da alınabileceği için idrar
seyrelmiş olabilecektir.

 Rutin olarak biyokimya testlerinin çalışıldığı ve mikroskopik inceleme
yapılan pediyatrik örnekler genellikle bu tiptedir.

 Bu tip örneklerin alımı için özgün rehberler olmamasına karşın,
kontaminasyona yol açacak maddelerin örnek içine karışmamasına
dikkat edilmesi önerilir.

 İdrar kültürü için alınacak örneklerin antibiyotik başlanılmasından
once alınması uygundur.



Sabah ilk idrarı veya 8 saat mesanede beklemiş
örnekler:

 Sabah ilk idrar örneği mutlaka daha yoğun olacağı için idrar ve
mikroskopik incelemeleri için idealdir.

 Hastanın sabah kalkar kalkmaz ilk idrarını örnek kabına toplaması
söylenir. Diğer 8 saatlik süreler insomniaklar(uyku bozukluğu olanlar),
gece vardiyasında çalışan kişiler ve bazı özel durumlarda uygulanabilir.

 Sabah ilk idrarı uyumadan önce mesanesini boşaltmış olan hastadan
uyanır uyanmaz alınan örnektir.

 İlk idrar örneğinin alımında doğru örnek alımından emin olunmalıdır
ve örneğin alındığı zamanın kesin olarak kaydedilmesi çok önemlidir.

 Not: Bu sekiz saatlik sure içerisinde mesaneden atılan idrarlar
toplanmalı ve buzdolabında bekletilmelidir, böylelikle gerçek sekiz
saatlik idrar elde edilmiş olur.

 Sabah ilk idrar örneği mutlaka daha yoğun olacağı için idrar ve
mikroskopik incelemeleri için idealdir.

 Hastanın sabah kalkar kalkmaz ilk idrarını örnek kabına toplaması
söylenir. Diğer 8 saatlik süreler insomniaklar(uyku bozukluğu olanlar),
gece vardiyasında çalışan kişiler ve bazı özel durumlarda uygulanabilir.

 Sabah ilk idrarı uyumadan önce mesanesini boşaltmış olan hastadan
uyanır uyanmaz alınan örnektir.

 İlk idrar örneğinin alımında doğru örnek alımından emin olunmalıdır
ve örneğin alındığı zamanın kesin olarak kaydedilmesi çok önemlidir.

 Not: Bu sekiz saatlik sure içerisinde mesaneden atılan idrarlar
toplanmalı ve buzdolabında bekletilmelidir, böylelikle gerçek sekiz
saatlik idrar elde edilmiş olur.



Sabah İlk İdrarı

 Bu örnek idrar daha yoğun olduğu için göreceli olarak daha fazla
hücresel eleman ve protein gibi analitler içerir.

 Aranılan analitin saptanma şansını arttırırlar.
 M.tuberculosis kültürü için sabah ilk idrarı alınması yoğun olacağı için

gereklidir.
 Orta akım ile idrar örneği alımı bakteri kültürü için hastadan alınan

daha güvenilir, idrarı en iyi temsil eden ve daha az travmatik olan bir
yöntemdir.

 Bu örnek idrar daha yoğun olduğu için göreceli olarak daha fazla
hücresel eleman ve protein gibi analitler içerir.

 Aranılan analitin saptanma şansını arttırırlar.
 M.tuberculosis kültürü için sabah ilk idrarı alınması yoğun olacağı için

gereklidir.
 Orta akım ile idrar örneği alımı bakteri kültürü için hastadan alınan

daha güvenilir, idrarı en iyi temsil eden ve daha az travmatik olan bir
yöntemdir.



Orta Akım İdrarının Alınması
 Klinik uygulamada hastanın kendi örneğini aldığı orta akım idrarı en

sık alınan örnektir.
 İdrar eğer ilk kısmı dışarı atılmaz ise üretradan kontamine olur.Bu

örnekler günün her saatinde alınabilirler.
 Orta akım idrarı örneği hücresel ve mikrobiyal kontaminasyonun en

aza inebilmesi nedeni ile kültür ve antibiyotik duyarlılık testlerinin
çalışılması için gerekli örnek türüdür.

 Hastalara öncelikle örneği nasıl alacakları bir sağlık çalışanı tarafından
anlatılır ya da bunu anlatan bir bilgilendirme formu verilir.

 Hasta eğitimi örnek işlenmesinin bir parçası olmalıdır, çünkü örneğin
doğru toplanmasının takip eden laboratuvar  işlemlerine etkisi çok
fazladır.

 Klinik uygulamada hastanın kendi örneğini aldığı orta akım idrarı en
sık alınan örnektir.

 İdrar eğer ilk kısmı dışarı atılmaz ise üretradan kontamine olur.Bu
örnekler günün her saatinde alınabilirler.

 Orta akım idrarı örneği hücresel ve mikrobiyal kontaminasyonun en
aza inebilmesi nedeni ile kültür ve antibiyotik duyarlılık testlerinin
çalışılması için gerekli örnek türüdür.

 Hastalara öncelikle örneği nasıl alacakları bir sağlık çalışanı tarafından
anlatılır ya da bunu anlatan bir bilgilendirme formu verilir.

 Hasta eğitimi örnek işlenmesinin bir parçası olmalıdır, çünkü örneğin
doğru toplanmasının takip eden laboratuvar  işlemlerine etkisi çok
fazladır.



 Hastalardan öncelikle üretral bölgeyi sabunlu su/temizlik mendilleri  ile
temizlemeleri istenir. Hasta daha sonra ilk akım idrarının tuvalete yapar.
Bu işlemler ile kontaminan maddelerin idrar akımına girişini ve alınacak
örneğin kontaminasyonunu engeller.

 Daha sonra gelen orta akım idrarı steril bir kap içerisine toplanır(fazla
olan miktar tuvalete dökülmelidir). Yaklaşık 10 mL sızdırmaz steril bir
kap içerisine alınmalıdır.

 Eğer koruyucu olarak borik asit kullanılıyorsa kap işaretli yere kadar
doldurulur ve daha sonra iyice karıştırılır. İdrar örneği en az 1 mL
olmalıdır.

 Üriner enfeksiyon, bakteriüri ve piyürinin tanısında en sık “orta akım
idrarı” kullanılır.

 Hastalardan öncelikle üretral bölgeyi sabunlu su/temizlik mendilleri  ile
temizlemeleri istenir. Hasta daha sonra ilk akım idrarının tuvalete yapar.
Bu işlemler ile kontaminan maddelerin idrar akımına girişini ve alınacak
örneğin kontaminasyonunu engeller.

 Daha sonra gelen orta akım idrarı steril bir kap içerisine toplanır(fazla
olan miktar tuvalete dökülmelidir). Yaklaşık 10 mL sızdırmaz steril bir
kap içerisine alınmalıdır.

 Eğer koruyucu olarak borik asit kullanılıyorsa kap işaretli yere kadar
doldurulur ve daha sonra iyice karıştırılır. İdrar örneği en az 1 mL
olmalıdır.

 Üriner enfeksiyon, bakteriüri ve piyürinin tanısında en sık “orta akım
idrarı” kullanılır.



 Hasta kabı üzerindeki etiket doğrulanır.
 Rutin idrar incelemeleri için alınan örnekler temiz ve kuru kaplar

içerisine alınmalıdır.
 Örnekler laboratuvara plastik, vidalı kapaklı sızdırmaz transfer

tüplerinde gönderilmelidir.
 Örnek kaplarının üzerinde etiketler bulunmalı ve bu etiketler üzerinde

hastanın adı, tıbbi kayıt numarası, doğum tarihi/yaşı, örneğin alındığı
tarih ve alım zamanı, ve örneği alan kişinin parafı olmalıdır.

 Örnek laboratuvara hızlı bir şekilde ulaştırılmalıdır.
 İdrar incelemeleri için alınanörnekler bekletilmeden incelenmelidir.
 İncelemeler için en az 12 mL idrar kabul edilmelidir
 5 mL’den az olan miktarlar ancak bebekler için kabul edilebilir.

 Hasta kabı üzerindeki etiket doğrulanır.
 Rutin idrar incelemeleri için alınan örnekler temiz ve kuru kaplar

içerisine alınmalıdır.
 Örnekler laboratuvara plastik, vidalı kapaklı sızdırmaz transfer

tüplerinde gönderilmelidir.
 Örnek kaplarının üzerinde etiketler bulunmalı ve bu etiketler üzerinde

hastanın adı, tıbbi kayıt numarası, doğum tarihi/yaşı, örneğin alındığı
tarih ve alım zamanı, ve örneği alan kişinin parafı olmalıdır.

 Örnek laboratuvara hızlı bir şekilde ulaştırılmalıdır.
 İdrar incelemeleri için alınanörnekler bekletilmeden incelenmelidir.
 İncelemeler için en az 12 mL idrar kabul edilmelidir
 5 mL’den az olan miktarlar ancak bebekler için kabul edilebilir.



İdrar örneğinin alımı

 Rutin idrar inceleme ve idrar kültür örnekleri için örnekler steril
koşullarda alınmalıdır.

 Sabah ilk idrarının alınması tercih edilir.
 İdrar incelemeleri için alınan örneklerin derhal soğuk ortama

alınmaları gerekmektedir
 ya da bu yapılamıyorsa idrar koruyucu ya da /üremeyi baskılayıcı

maddelerin bulunduğu transport tüplerine aktarılmalıdır.

 Rutin idrar inceleme ve idrar kültür örnekleri için örnekler steril
koşullarda alınmalıdır.

 Sabah ilk idrarının alınması tercih edilir.
 İdrar incelemeleri için alınan örneklerin derhal soğuk ortama

alınmaları gerekmektedir
 ya da bu yapılamıyorsa idrar koruyucu ya da /üremeyi baskılayıcı

maddelerin bulunduğu transport tüplerine aktarılmalıdır.



Erkek hastada idrar örneğinin alımı
 Öncelikle eller yıkanmalıdır. (Tek kullanımlık eldivenler kullanılır).
 Genital bölge yıkanır. Hasta sünnetli değilse prepisyum geri çekilerek iyice

temizlenir. Üretra ağzı steril temizlik mendilleriyle temizlenir. Steril gazlı
bezle kurulanır. Örnek kabının kapağı açılır. İdrarın ilk kısmı tuvalete
boşaltılır.

 Orta idrar kısmı (5-10ml) steril kapağı sıkıca kapanabilen bir idrar kabına
alınır.

 İdrarın son kısmı tuvalete boşaltılır.
 İdrar kabının kapağı kontaminasyona yol açmadan ve kabın iç kısmına

temas etmeksizin hemen kapatılır.
 Eller yeniden yıkanır.

 Öncelikle eller yıkanmalıdır. (Tek kullanımlık eldivenler kullanılır).
 Genital bölge yıkanır. Hasta sünnetli değilse prepisyum geri çekilerek iyice

temizlenir. Üretra ağzı steril temizlik mendilleriyle temizlenir. Steril gazlı
bezle kurulanır. Örnek kabının kapağı açılır. İdrarın ilk kısmı tuvalete
boşaltılır.

 Orta idrar kısmı (5-10ml) steril kapağı sıkıca kapanabilen bir idrar kabına
alınır.

 İdrarın son kısmı tuvalete boşaltılır.
 İdrar kabının kapağı kontaminasyona yol açmadan ve kabın iç kısmına

temas etmeksizin hemen kapatılır.
 Eller yeniden yıkanır.



 Laboratuvarda:
 Örneğin alındığı kaptan bir miktar idrar taşıma tüpüne (koruyucu

içerebilir)rutin idrar incelemeleri için aktarılabilir ayrıca eğer kültür
isteniyorsa steril bir idrar taşıma tüpüne aktarılarak laboratuvara hızlı
bir şekilde ulaştırılmasına çalışılır.

 Bu yapılamayacak ise buzdolabında örnek bekletilebilir.

 Laboratuvarda:
 Örneğin alındığı kaptan bir miktar idrar taşıma tüpüne (koruyucu

içerebilir)rutin idrar incelemeleri için aktarılabilir ayrıca eğer kültür
isteniyorsa steril bir idrar taşıma tüpüne aktarılarak laboratuvara hızlı
bir şekilde ulaştırılmasına çalışılır.

 Bu yapılamayacak ise buzdolabında örnek bekletilebilir.
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Kadın hastada idrar örneğinin alımı
 Öncelikle eller yıkanmalıdır.(Tek kullanımlık eldivenler kullanılır).

Genital bölge önden arkaya doğru yıkanır. Labiaların araları iyice
temizlenmiş olmalıdır. Daha sonra steril temizlik mendilleriyle önden
arkaya doğru temizlenir. Steril gazlı bezle kurulanır.

 Örnek kabının kapağı açılır. Hasta idrarın ilk kısmını tuvalete boşattıktan
sonra orta kısmını(5-10ml) akımı hiç kesmeksizin steril kap içerisine
almalıdır.

 Steril kap hiçbir şekilde bacaklar, vulva ya da giysilere temas etmemelidir.
Daha sonra gelen son kısım ise yine tuvalete boşaltılmalıdır. İdrar kabının
kapağı kontaminasyona yol açmadan ve kabın iç kısmına temaz
etmeksizin hemen kapatılır. Eller yeniden yıkanır.

 Örneğin alındığı kaptan bir miktar idrar taşıma tüpüne (koruyucu
içerebilir)rutin idrar incelemeleri için aktarılabilir ayrıca eğer kültür
isteniyorsa steril bir idrar taşıma tüpüne aktarılarak laboratuvara hızlı bir
şekilde ulaştırılmasına çalışılır.Bu yapılamayacak ise buzdolabında örnek
bekletilebilir.

 Öncelikle eller yıkanmalıdır.(Tek kullanımlık eldivenler kullanılır).
Genital bölge önden arkaya doğru yıkanır. Labiaların araları iyice
temizlenmiş olmalıdır. Daha sonra steril temizlik mendilleriyle önden
arkaya doğru temizlenir. Steril gazlı bezle kurulanır.

 Örnek kabının kapağı açılır. Hasta idrarın ilk kısmını tuvalete boşattıktan
sonra orta kısmını(5-10ml) akımı hiç kesmeksizin steril kap içerisine
almalıdır.

 Steril kap hiçbir şekilde bacaklar, vulva ya da giysilere temas etmemelidir.
Daha sonra gelen son kısım ise yine tuvalete boşaltılmalıdır. İdrar kabının
kapağı kontaminasyona yol açmadan ve kabın iç kısmına temaz
etmeksizin hemen kapatılır. Eller yeniden yıkanır.

 Örneğin alındığı kaptan bir miktar idrar taşıma tüpüne (koruyucu
içerebilir)rutin idrar incelemeleri için aktarılabilir ayrıca eğer kültür
isteniyorsa steril bir idrar taşıma tüpüne aktarılarak laboratuvara hızlı bir
şekilde ulaştırılmasına çalışılır.Bu yapılamayacak ise buzdolabında örnek
bekletilebilir.



Bebeklerden idrar örneğinin alımı

 Sıklıkla bebekler ve küçük çocuklarda kullanılır.
 Eldiven takılır.
 Erkek çocukta penis, kız çocukta vulva çevresi (önden

arkaya doğru)steril ıslak mendil ile silerek temizlenir.
 Kız çocuklarda labialar arası  ve erkek çocuklarda da

prepisyum geriye çekilerek iyice temizlenir.
 Steril gazlı bez ile durulanır.
 Temizleyici mendiller, bebek bezi  ve yapışkanlı toplama

torbasına gereksinim vardır.

 Sıklıkla bebekler ve küçük çocuklarda kullanılır.
 Eldiven takılır.
 Erkek çocukta penis, kız çocukta vulva çevresi (önden

arkaya doğru)steril ıslak mendil ile silerek temizlenir.
 Kız çocuklarda labialar arası  ve erkek çocuklarda da

prepisyum geriye çekilerek iyice temizlenir.
 Steril gazlı bez ile durulanır.
 Temizleyici mendiller, bebek bezi  ve yapışkanlı toplama

torbasına gereksinim vardır.



 Bebeğin cinsiyetine uygun idrar torbası dikkatlice yapıştırılır.
 İdrar yaptığı zaman bekletmeden torba çıkarılır. Örnek sızdırmaz bir

idrar kabına aktarılır.
 Alım sırasında kontaminasyon riski vardır.  (1 saat bekleyenlerin

değiştirilmesi uygundur).
 Çocuk bezinden alınan örneklerin incelenmesi kontaminasyon olasılığı

nedeni ile önerilmez.

 Bebeğin cinsiyetine uygun idrar torbası dikkatlice yapıştırılır.
 İdrar yaptığı zaman bekletmeden torba çıkarılır. Örnek sızdırmaz bir

idrar kabına aktarılır.
 Alım sırasında kontaminasyon riski vardır.  (1 saat bekleyenlerin

değiştirilmesi uygundur).
 Çocuk bezinden alınan örneklerin incelenmesi kontaminasyon olasılığı

nedeni ile önerilmez.



 Daha sonra bebek bezi bağlanır ve bebeğin idrarını yapması beklenir.
Bebek idrar yaptığında torbaya dolan idrar steril bir idrar kabına
aktarılır.

 Örnek dışarıdan getiriliyor ise laboratuvara gelene dek buzdolabında
bekletilir.

 Eğer çocuk kendi başına oturabiliyor, yürüyebiliyor ise genital bölge
temizliğini çok iyi bir şekilde yapıp örnek lazımlıkta oturtularak da
alınabilir.

 Lazımlığın öncelikle çamaşır suyu bekletip iyice durulayarak ya da
kaynamış su ile sterilize edilmesi gerekir.

 Daha sonra bebek bezi bağlanır ve bebeğin idrarını yapması beklenir.
Bebek idrar yaptığında torbaya dolan idrar steril bir idrar kabına
aktarılır.

 Örnek dışarıdan getiriliyor ise laboratuvara gelene dek buzdolabında
bekletilir.

 Eğer çocuk kendi başına oturabiliyor, yürüyebiliyor ise genital bölge
temizliğini çok iyi bir şekilde yapıp örnek lazımlıkta oturtularak da
alınabilir.

 Lazımlığın öncelikle çamaşır suyu bekletip iyice durulayarak ya da
kaynamış su ile sterilize edilmesi gerekir.



Sonda İle Örnek Alınması

 Eğer bir hasta yatalak ise ya da bağımsız olarak kendi başına idrar
veremiyor ise sonda yardımı ile alınır. Bir foley sonda uretradan
mesaneye yerleştirilir.(Örnekler önceden takılmış olan bir foley
sondadan da alınabilir.)

 (Örneğin Foley sondasından) bir enjektör yardımı ile alınarak özel bir
örnek tüpüne ya da kabına aktarılır. Alternatif olarak, idrar uygun bir
adaptor yardımı ile sondadan vakumlu bir tüp içerisine de alınabilir.

 İnvaziv bir yöntem olan sonda ile örnek alınması idrarın üretral flora ile
kontaminasyon riskini azaltır, ancak sonda üretradan geçtiği için, bir
miktar kontaminasyon olabilir. Sonda ile örnek alımından önce üretra
ağzı ya da vajenin sabunlu su ile temizlenmesi ve steril bir su ile
durulanmalıdır. Alınan ilk idrar dışarı atılır, çünkü sonda üretradan
geçerken üretradaki organizmaları alabilir.

 Eğer bir hasta yatalak ise ya da bağımsız olarak kendi başına idrar
veremiyor ise sonda yardımı ile alınır. Bir foley sonda uretradan
mesaneye yerleştirilir.(Örnekler önceden takılmış olan bir foley
sondadan da alınabilir.)

 (Örneğin Foley sondasından) bir enjektör yardımı ile alınarak özel bir
örnek tüpüne ya da kabına aktarılır. Alternatif olarak, idrar uygun bir
adaptor yardımı ile sondadan vakumlu bir tüp içerisine de alınabilir.

 İnvaziv bir yöntem olan sonda ile örnek alınması idrarın üretral flora ile
kontaminasyon riskini azaltır, ancak sonda üretradan geçtiği için, bir
miktar kontaminasyon olabilir. Sonda ile örnek alımından önce üretra
ağzı ya da vajenin sabunlu su ile temizlenmesi ve steril bir su ile
durulanmalıdır. Alınan ilk idrar dışarı atılır, çünkü sonda üretradan
geçerken üretradaki organizmaları alabilir.



 Örnekler eğer hastada takılı olan bir sondadan alınıyor ise sonda idrar
toplama girişi alkollu bir ped ile temizlenir ve doğrudan bir iğne ya da
şırınga ile sondaya girilerek örnek alınır.

 Örnek hiçbir zaman idrar toplama torbasından
alınmamalıdır.(beklemiş idrar).

 Sistoskopi(bilateral üretral kateterizasyon-sonda ile alım) veya mesane
yıkaması  ile alınmış farklı idrar örnekleri ile enfeksiyonun üst ya da alt
idrar yollarında olduğu saptanabilir, ve sistoskopi ile sol veya sağ
böbrekte olduğunu gösterebilir.

 İdrar eğer piyüri değerlendirmesi gerekmiyorsa sonda, bilateral üretral
sonda kullanımı, mesane yıkama, veya ileoconditten alınan idar
örnekleri bir tüp ya da sıvı ortama aktarılmalıdır. Bu tip bir örnek
laboratuvara geldiğinde nereden geldiği ve zamanı kaydedilmelidir ve
bu bilgi doğru değerlendirme ve sonuç elde etmeye eşlik etmeli ve
hasta raporunda bildirilmelidir.

 Örnekler eğer hastada takılı olan bir sondadan alınıyor ise sonda idrar
toplama girişi alkollu bir ped ile temizlenir ve doğrudan bir iğne ya da
şırınga ile sondaya girilerek örnek alınır.

 Örnek hiçbir zaman idrar toplama torbasından
alınmamalıdır.(beklemiş idrar).

 Sistoskopi(bilateral üretral kateterizasyon-sonda ile alım) veya mesane
yıkaması  ile alınmış farklı idrar örnekleri ile enfeksiyonun üst ya da alt
idrar yollarında olduğu saptanabilir, ve sistoskopi ile sol veya sağ
böbrekte olduğunu gösterebilir.

 İdrar eğer piyüri değerlendirmesi gerekmiyorsa sonda, bilateral üretral
sonda kullanımı, mesane yıkama, veya ileoconditten alınan idar
örnekleri bir tüp ya da sıvı ortama aktarılmalıdır. Bu tip bir örnek
laboratuvara geldiğinde nereden geldiği ve zamanı kaydedilmelidir ve
bu bilgi doğru değerlendirme ve sonuç elde etmeye eşlik etmeli ve
hasta raporunda bildirilmelidir.



Suprapubik aspirasyon
 Bu yöntem eğer yatalak bir hastaya sonda takılamıyorsa ya da steril örneğe

gerek duyulduğunda uygulanır.
 Bu yöntemde örnek iğne aspirasyonu ile karın duvarı aşılarak mesaneye

girilir ve steril idrar örneği alınır.
 Suprapubik aspirasyon kontamine olmamış örneklerin alınmasında kesin bir

yöntemdir.
 Genellikle buradan alınan örneklerde üretilen mikroorganizmaların klinik

olarak anlamlı kabul edilmesine karşın yine de mesanede geçici olarak bazı
bakterilerle kolonizasyonu olabileceği unutulmamalıdır.

 Bu yöntem eğer yatalak bir hastaya sonda takılamıyorsa ya da steril örneğe
gerek duyulduğunda uygulanır.

 Bu yöntemde örnek iğne aspirasyonu ile karın duvarı aşılarak mesaneye
girilir ve steril idrar örneği alınır.

 Suprapubik aspirasyon kontamine olmamış örneklerin alınmasında kesin bir
yöntemdir.

 Genellikle buradan alınan örneklerde üretilen mikroorganizmaların klinik
olarak anlamlı kabul edilmesine karşın yine de mesanede geçici olarak bazı
bakterilerle kolonizasyonu olabileceği unutulmamalıdır.



 Suprapubik aspirasyonlar öncelikle bebeklerden ya da alınan idrar
örneği sonucunun değerlendirmesinin zor olduğu hastalardan
alınmaktadır.

 Anaerobik kültür çalışılması  için tek uygun olan idrar örnekleridir.
 Akşam saat 24.00’den sonra mesane boşaltılmaz. Sabah bol sıvı içirilir.

Bundan yaklaşık 3 saat sonra dezenfekte edilmiş suprapubik bölgeden
örnek alınır.

 Mesane dolu olduğu durumlarda, cilt antisepsisini takiben idrar bir
iğne ya da enjektör yardımı ile alınmalıdır.

 Ultrason ile de mesanenin doluluğu kontrol edilebilir. Dışarıdan
kontaminasyonun böylelikle önüne geçilir ve bu tür örnekler sitolojik
incelemelerde kullanılabilir.

 Suprapubik aspirasyonlar öncelikle bebeklerden ya da alınan idrar
örneği sonucunun değerlendirmesinin zor olduğu hastalardan
alınmaktadır.

 Anaerobik kültür çalışılması  için tek uygun olan idrar örnekleridir.
 Akşam saat 24.00’den sonra mesane boşaltılmaz. Sabah bol sıvı içirilir.

Bundan yaklaşık 3 saat sonra dezenfekte edilmiş suprapubik bölgeden
örnek alınır.

 Mesane dolu olduğu durumlarda, cilt antisepsisini takiben idrar bir
iğne ya da enjektör yardımı ile alınmalıdır.

 Ultrason ile de mesanenin doluluğu kontrol edilebilir. Dışarıdan
kontaminasyonun böylelikle önüne geçilir ve bu tür örnekler sitolojik
incelemelerde kullanılabilir.
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 Mikobakteri kültürü için idrar örneklerinin alınması
 Sabah ilk idrar örneği birbirini takip eden üç gün boyunca alınarak

laboratuvara gönderilir. 24 saatlik örnekler uygun değildir.
 En az 50 ml idrar alınmalıdır.
 S. Typhi ve S. Paratyphi için idrar örneklerinin alınması
 Şüphelenilen ya da temas edilen her durumda hastadan idrar örnekleri

alınarak incelenir.
 S. haematobium aranması için idrar örneklerinin alınması
 Hastadan alınan örnek koruyucusuz ve sızdırmaz bir idrar kabına

alınmalıdır.

 Mikobakteri kültürü için idrar örneklerinin alınması
 Sabah ilk idrar örneği birbirini takip eden üç gün boyunca alınarak

laboratuvara gönderilir. 24 saatlik örnekler uygun değildir.
 En az 50 ml idrar alınmalıdır.
 S. Typhi ve S. Paratyphi için idrar örneklerinin alınması
 Şüphelenilen ya da temas edilen her durumda hastadan idrar örnekleri

alınarak incelenir.
 S. haematobium aranması için idrar örneklerinin alınması
 Hastadan alınan örnek koruyucusuz ve sızdırmaz bir idrar kabına

alınmalıdır.



 Bazı antijen testleri için idrar örneği alımı:
 Legionella, pnömokok antijenleri rastgele idrar örneği alımı, genital

örnek alımında sıkıntı yaşandığı durumlarda ise
 Chlamydia antijeni testi sabah ilk idrarı alınarak çalışılabilir.
 Bazı moleküler testler için idrar örneği alımı:
 CMV ya da BK virus için alınan örnekler steril bir kap içerisinde

laboratuvara gönderilmelidir.

 Bazı antijen testleri için idrar örneği alımı:
 Legionella, pnömokok antijenleri rastgele idrar örneği alımı, genital

örnek alımında sıkıntı yaşandığı durumlarda ise
 Chlamydia antijeni testi sabah ilk idrarı alınarak çalışılabilir.
 Bazı moleküler testler için idrar örneği alımı:
 CMV ya da BK virus için alınan örnekler steril bir kap içerisinde

laboratuvara gönderilmelidir.
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Örnek Transportu

 İdrar birçok üropatojenin üremesi için mükemmel bir ortam olduğu için
alındıktan sonra hemen işlem yapılamayacak ise derhal korunmalı ya da
buzdolabına konulmalıdır. En fazla 24 saat buzdolabında bekleyebilir.

 Genellikle idrar 2 saat içerisinde buzdolabına konulmalı,laboratuvara
alınmalı ve laboratuvarda çalışılmalıdır.

 Daha uzun süren gecikmeler piyüri, pH ve üre konsantrasyonu
incelemelerinin güvenilirliğini etkiler ve antimikrobiyal ajanların varlığı
üropatojen ajanların üremesini azaltır.

 İdrar birçok üropatojenin üremesi için mükemmel bir ortam olduğu için
alındıktan sonra hemen işlem yapılamayacak ise derhal korunmalı ya da
buzdolabına konulmalıdır. En fazla 24 saat buzdolabında bekleyebilir.

 Genellikle idrar 2 saat içerisinde buzdolabına konulmalı,laboratuvara
alınmalı ve laboratuvarda çalışılmalıdır.

 Daha uzun süren gecikmeler piyüri, pH ve üre konsantrasyonu
incelemelerinin güvenilirliğini etkiler ve antimikrobiyal ajanların varlığı
üropatojen ajanların üremesini azaltır.



 Sonuçlanma süresi
 İş bitirme süresi örneğin alınışından raporlanmasına dek geçen süreyi

içerir.
 Rutin testlerin sonuçları genellikle ertesi gün verilmektedir.
 Bazı durumlarda, bu testlerin zorluğuna bağlı olarak ya da test

programlı bir test ise yani hergün çalışılmıyorsa daha uzun bir
sonuçlanma süresi verilmelidir.

 Sonuçlanma süresi
 İş bitirme süresi örneğin alınışından raporlanmasına dek geçen süreyi

içerir.
 Rutin testlerin sonuçları genellikle ertesi gün verilmektedir.
 Bazı durumlarda, bu testlerin zorluğuna bağlı olarak ya da test

programlı bir test ise yani hergün çalışılmıyorsa daha uzun bir
sonuçlanma süresi verilmelidir.



 Sonuç Raporlama
 Doğrulandığı ve onaylandığı zaman tüm hast laboratuvar sonuçları

elektronik ortamda bulunur.
 Hasta raporları,
 laboratuvar web portal, teleprinter, kurye, faks ya da e-posta ile

verilebilir.
 Telefon /Faks/e-posta ile sonuç verme
 Bu tip istekler test istemi yapıldığında gündeme getirilmelidir.
 Kritik /Panik Değer Politikası
 Normal değerin dışında olan ve kişinin yaşamında acil bir yaşamsal

sorun oluşturabilecek riskler kritik/panik değer olarak tanımlanır.
 Bu değerler saptandığında hastanın hekimine derhal bildirilmelidir.

 Sonuç Raporlama
 Doğrulandığı ve onaylandığı zaman tüm hast laboratuvar sonuçları

elektronik ortamda bulunur.
 Hasta raporları,
 laboratuvar web portal, teleprinter, kurye, faks ya da e-posta ile

verilebilir.
 Telefon /Faks/e-posta ile sonuç verme
 Bu tip istekler test istemi yapıldığında gündeme getirilmelidir.
 Kritik /Panik Değer Politikası
 Normal değerin dışında olan ve kişinin yaşamında acil bir yaşamsal

sorun oluşturabilecek riskler kritik/panik değer olarak tanımlanır.
 Bu değerler saptandığında hastanın hekimine derhal bildirilmelidir.
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Teşekkürler….


