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OKUŽBE POVEZANE Z ŽILNIMI KATETRI, DRENI IN UMETNIMI VSADKI 

Vrsta vzorca Preiskava 
Trajanje 
preiskave 

Embalaža/Količina 
vzorca 

Način odvzema Posebnosti 
Optimalni čas/Temp. 
(maksimalni čas) 

konica katetra, 
konica drena 

- na patogene bakterije 
- na glive 

4-14 dni sterilna posodica/3-5 cm 

Kožo ob katetru razkužimo po 
standardnem postopku. Kateter 
aseptično odstranimo in s sterilnimi 
škarjami odstrižemo konico. 
Položimo jo v sterilno posodo in 
vzorec takoj transportiramo. 
Če transport takoj ni mogoč, se 
predhodno dogovorimo z 
mikrobiološkim laboratorijem. 

Čim prej pošljemo v 
mikrobiološki laboratorij, 
da preprečimo izsušitev. 
 
Obvezno označimo vrsto/tip 
katetra. 

< 15 min./sobna temperatura 

(≤ 24 ur/hladilnik) 

Čim prej pošljemo v 
mikrobiološki laboratorij. 

katetri, vsebina drena v  
posebnem gojitvenem 
gojišču za transport 

- na patogene bakterije 
- na glive 

4-14 dni 
posebno gojitveno 
transportno gojišče/3-5 
cm, > 2 mL 

 
Obvezno označimo vrsto/tip 
katetra. 

 ≤ 2 uri/sobna temperatura  

(≤ 24 ur/35 ºC) 

bris vstopišča katetra, 
bris izstopišča drena 

- na patogene bakterije 2-7 dni bris z Amiesovim/ 
Stuartovim transportnim 
gojiščem 

Z brisom z rahlim vrtenjem 
pobrišemo vstopišče katetra. 

Obvezno označimo vrsto/tip 
katetra. 

≤ 2 uri/sobna temperatura  

(≤ 24 ur/sobna temperatura) - na glive 5-14 dni 

sklepne proteze, 
osteosintetski material 
in drugi vzorci za 
sonikacijo 

- na patogene bakterije 
- na glive 

7-14 dni 

namenska sterilna posoda 
primerne prostornine, 
sterilna Ringerjeva 
raztopina 

Aseptično odstranjeno protezo ali 
osteosintetski material položimo v 
sterilno namensko posodo, 
prelijemo z Ringerjevo raztopino, 
tako da le-ta prekrije vzorec. 

Vzorci, ki so primerni za 
preiskavo, vendar za njih ni 
kvantitativnih 
interpretativnih kriterijev:  
Proteze dojk, notranji 
nevrokirurški obvodi (npr. 
ventrikulo-peritonealna 
drenaža), srčni spodbujevalci 
(pacemakerji) in ICD 
(implantable cardioverter – 
defibrilator).  
Drugi vsadki iz primarno 
sterilnih področij, ki jih je 
možno aseptično odstraniti iz 
telesa, vsadki iz primarno 
nesterilnih področij (npr. 
hidrokoloidne obloge iz ran, 
vaskularni katetri, zunanje 
likvorske drenaže). 
Neprimerni vzorci: 
fragmenti kosti (npr. 
sekvester), mehka tkiva 

< 15 min./sobna temperatura 

(≤ 24 ur/sobna temperatura) 

Čim prej pošljemo v 
mikrobiološki laboratorij. 
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Sobna temperatura je definirana kot: 15-25 °C (European Pharmacopoeia) 

Temperatura hladilnika je definirana kot: 2-8 °C (European Pharmacopoeia) 


