
NAVODILO ZA DELO UKCL

Navodilo naročnikom preiskav urina za 
ODVZEM IN TRANSPORT VZORCEV
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Za zanesljivo analizo vzorcev urina je bistvenega pomena pravilen odvzem in transport vzorca urina.

Ločimo enkratni vzorec urina, ki je odvzet v lonček za urin in zbrani (najpogosteje dnevni oz. 24-urni) vzorec urina, 
ki je odvzet v večji zbiralnik za urin. Enkratni (priložnostni) vzorec urina je lahko prvi ali drugi jutranji urin ali naključni 
vzorec: 

• Prvi jutranji urin odvzamemo takoj po prespani noči.
• Drugi jutranji urin odvzamemo 2 do 4 ure po prvem jutranjem urinu. Do odvzema vzorca pacient popije 

največ 1 kozarec vode (2 dL) po 22. uri prejšnjega večera. 
• Naključni vzorec urina je odvzet v kateremkoli času, običajno čez dan. 

Za zagotavljanje varnejšega odvzema in kakovosti transportiranih vzorcev urina, le-te odvzemite v primarne urinske 
lončke in zbiralne posode, nato pa jih takoj oziroma čimprej prenesite v vakuumske epruvete. Na KIKKB  
sprejemamo vzorce enkratnega (priložnostnega) in zbirnega urina le v vakuumskih epruvetah. Navodila 
glede odvzema in transporta podajamo v nadaljevanju. 

Naročniki UKCL epruvete, sterilne lončke in zbiralne posode za urinske vzorce naročite v centralnem skladišču 
medicinski pripomočkov:

Vsebnik Kataloška številka IDENT v UKCL
Vakuumska epruveta GREI455007 186261
Urinski lonček 724310 186260
Zbiralna posoda za urin D364984 186779

Zunanji naročniki glede naročanja omenjenih vsebnikov sledite navodilom vaše organizacije. 

VZOREC ENKRATNEGA URINA

Vzorce enkratnega urina odvzemite v sterilne lončke, ki imajo sistem za zaprt prenos vzorca v epruveto. 
Pred odvzemom lonček ustrezno označite (ne na pokrov!), da ne bi prišlo do zamenjave vzorca, po odvzemu pa 
v izogib polivanju poskrbite, da bo lonček dobro zaprt. Čimprej po odvzemu urinski vzorec premešajte (z 
obračanjem), odstranite nalepko na pokrovu lončka in nanj potisnite vakuumsko epruveto z zamaškom obrnjenim 
navzdol, ter jo napolnite do oznake. Število napolnjenih epruvet je odvisno od vrste in števila naročenih 
preiskav, kar podajamo v prilogi ob koncu navodil.
 
Posebnosti:

 V primeru odvzema vzorca urina iz vrečke (stalni kateter) je pomembno le-to predhodno zamenjati, saj se 
bakterije lahko hitro namnožijo, kar vpliva na same rezultate.

 V primeru, da je pacient predhodno prejel kontrastno sredstvo priporočamo, da z odvzemom urina 
ustrezno počakate, saj morebitna obarvanost moti analizo laboratorijskih preiskav in lahko vodi v 
nepravilne rezultate.

VZOREC ZBIRNEGA URINA

Vzorce zbirnega urina (24-urnega ali dnevnega) zbirajte v zbiralne posode, ki so tako kot urinski lončki 
opremljene s sistemom za zaprt prenos vzorca v vakuumsko epruveto. 

Za zbiranje vzorcev urina so primerni le zbiralniki, ki so kemično čisti, imajo primerno široko odprtino, kapaciteto 
okoli 3 L, merilno skalo in vodotesni pokrov. Narejeni so iz materialov, ki ne absorbirajo analitov urina in zaščitijo 
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vzorec pred svetlobo. Na KIKKB občasno še vedno prejmemo vzorce v neustreznih posodah, kot so razne vrste 
plastenk in steklenic (predhodno uporabljene v druge namene), ki jih moramo zaradi zagotavljanja kakovosti 
našega dela žal zavrniti. Znova prosimo, da poskrbite, da bo zbiranje urina potekalo v skladu s 
standardiziranimi postopki in z navodili. 

Po končanem zbiranju urina poskrbite, da je pokrov zbiralne posode tesno zaprt. Odčitajte količino zbranega 
urina v enoti »liter« s pomočjo merilne skale na posodi in sicer na 50 mL natančno. Podatek vpišite k naročilu 
dU preiskav (v elektronskem naročilu ali na napotnici). Nato vzorec urina čimprej dobro premešajte (z 
obračanjem), odstranite nalepko na pokrovu zbirne posode in v odprtino namestite vakuumsko epruveto za 
prenos vzorca urina, z zamaškom obrnjenim navzdol. Običajno do oznake napolnimo 2 vakuumski epruveti 
(odvisno od vrste in količine preiskav), ki ju takoj ustrezno označimo. 

Za izračun očistka kreatinina in koncentracij nekaterih drugih analitov potrebujemo podatke o telesni višini in 
teži pacienta ter volumnu zbirnega urina. Podatke je nujno potrebno vpisati k naročilu preiskav (v elektronsko 
naročilo ali na napotnico). Odvzem krvi za določitev serumskega kreatinina je potrebno opraviti tekom zbiranja 
urina, na dan začetka zbiranja ali na dan zaključka zbiranja urina. Brez navedenega preiskava ne bo izvedena.

URINSKE EPRUVETE

Prenos vzorca iz primarnih vsebnikov v epruvete izvedemo brez odpiranja lončka ali zbirne posode in epruvete, 
brez prelivanja in polivanja. S tem se poveča kakovost vzorca, ki je kot tak primeren tudi za mikrobiološke preiskave. 
Z uporabo sistema za zaprt prenos vzorcev povečamo tudi varnost pri delu in zaščitimo zaposlene pred okužbo.

POŠILJANJE VZORCEV

Vzorci urina morajo biti dostavljeni v laboratorij v skladu s priporočili za pravilen transport takoj oziroma čimprej 
po odvzemu, kar je še posebej pomembno za analizo celic v urinu in urinskem sedimentu, ki mora biti po 
priporočilih narejena v dveh urah od odvzema vzorca pacientu.

V primeru pošiljanja epruvet s cevno pošto (UKCL), morajo le-te biti ustrezno označene in vložene v 
transportno kapsulo v ustreznem stojalu z odprtinami. V primeru, da niso vložene v stojala, morajo biti vložene 
vsaj v dve zaščitni plastični vrečki in obdane s peno ali drugim mašilom, ki onemogoči nekontrolirano 
premikanje epruvet znotraj kapsule. Papirna dokumentacija mora biti zaščitena v posebni PVC transportni 
vrečki. Transportne kapsule je potrebno periodično in po potrebi čistiti in razkuževati v skladu z navodili 
proizvajalca (sledite Navodilu za pošiljanje vzorcev po cevni pošti v 24 urni laboratorij, ki je objavljeno na Intranetu 
UKCL / Laboratorijski vodnik (https://lab.biarti.si/informacije#h-4)) .

Vzorce za preiskave, ki jih KIKKB ne izvaja, pošljite neposredno v laboratorij, kjer preiskavo izvajajo! 
Upoštevajte njihova navodila za odvzem in pošiljanje vzorcev.

KOLIČINA VZORCA URINA

Potrebno količino epruvet vzorcev urina za najpogostejše preiskave navajamo v Prilogi ob koncu navodil. 

Za osnovno analizo in sediment urina potrebujemo 2 polni epruveti urina (2x10 mL). Hkrati lahko iz teh 
naredimo še nekatere posamezne preiskave (navajamo v prilogi). V primeru, da bomo prejeli le eno epruveto, 
preiskava U – sediment ne bo izvedena, če bo potrebna izvedba mikroskopskega pregleda sedimenta. Izjema 
so pediatrični vzorci!

https://lab.biarti.si/informacije#h-4
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Za kateholamine in njihove metabolite potrebujemo 2 polni epruveti zbirnega urina (2x10 mL), kar bo 
zadostovalo tudi za določitev dU-kreatinina.

Za redkeje naročane preiskave, ki jih v prilogi ne navajamo, načeloma zadostuje 1 epruveta, kar najlažje vidite v 
laboratorijskem vodniku preiskav KIKKB na spletni povezavi https://lab.biarti.si/ ali pa nas pred odvzemom vzorcev 
kontaktirate in vam bomo pomagali. 
V IZOGIB NEPRIJETNOSTIM IN ZAVRAČANJU VZORCEV PROSIMO ZA DOSLEDNO UPOŠTEVANJE VSEH 

NAVODIL, SAJ BO LE NA TA NAČIN ZAGOTOVLJENO VARNO DELO, KAKOVOST TRANSPORTIRANIH 
VZORCEV TER REZULTATOV ANALIZ.

Priloga:
Potrebna količina epruvet za najpogosteje naročane preiskave:

U – Osnovna analiza, 
U – Bakterije, U – beta hCG (25 I.U./L), 
U – Eozinofilni granulociti, U – pH
U – Sediment, 
U – Dismorfizem Erc, U – SW štetje, U – Paraziti

1 epruveta (1x10mL)

1 epruveta (1x10mL)

U – Kreatinin, U – Proteini, U – Albumin, U – Natrij, 
U – Kalij, U – Klorid, U – Magnezij, U – Kalcij, 
U – Fosfati, U – Sečnina, U – Urat, U – Glukoza,
U – Alfa-amilaza, U – Alfa amilaza izoencimi,
U – LDH, U – LDH izoencimi, U – Mioglobin, 
U – NAG, U – beta OH butirat, 
U – Znižanje zmrzišča

1 epruveta (1x10 mL) 

U – Citrati, U – Oksalati 1 epruveta (1x10 mL) 
U – Porfirini, U – Porfobilinogen, U – delta-ALA 1 epruveta (1x10 mL)
U – Adrenalin, U- Noradrenalin, U – Dopamin 1 epruveta (1x10 mL)        
U – Metanefrin, U – Normetanefrin, U – 5-HIA, 
U – VMA, U – HVA

1 epruveta (1x10 mL)

U – Elementi v sledovih 1 epruveta (1x10 mL)
U – Vrsta proteinurije, U – Albumin, U – Alfa-1-
mikroglobulin, U-beta-2-mikroglobulin, U-IgG

1 epruveta (1x10 mL)

U – Monoklonski IgG 1 epruveta (1x10 mL)
U – Benzodiazepini, U – Kanabinoidi, U – Kokain, U 
– Metadon, U – Opiati, U – (Met) Amfetamin

1 epruveta (1x10 mL) 

dU – Adrenalin, dU – Noradrenalin, dU – Dopamin 1 epruveta (1x10 mL)        
dU – Metanefrin, dU – Normetanefrin, dU – 5-HIA, 
dU – VMA, dU HVA

1 epruveta (1x10 mL)        

dU – Kreatinin, dU – Proteini, dU – Kalcij, dU – Kalij, 
dU – Natrij, dU – Klorid, dU – Fosfati, dU – Sečnina, 
dU – Urat, dU – Znižanje zmrzišča

1 epruveta (1x10 mL) 

dU – Citrati (konzervans – timol v izopropanolu!) 1 epruveta (1x10 mL) 
dU – Oksalati (konzervans – HCl!) 1 epruveta (1x10 mL)
dU – pH (konzervans – timol v izopropanolu!) 1 epruveta (1x10 mL) 
dU – Porfirini, dU – Porfobilinogen, dU – delta-ALA 1 epruveta (1x10 mL)

Za kompletno osnovno analizo in sediment urina nujno potrebujemo 2 polni epruveti urina.
Lahko pa iz teh naredimo še ostale zgoraj naštete preiskave.

https://lab.biarti.si/
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