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OBRAZLOŽITEV Pregled urina je najpogostejša preiskava pri bolnikih, saj 

zagotavlja osnovne podatke o delovanju ledvic in 

metabolizma, o prehranjenosti in poteku nekaterih sistemskih 

obolenj. 
INDIKACIJA - Predpis s strani zdravnika 

 
CILJI Ugotoviti zdravstveno stanje stanovalca 
IZVAJALEC DMS, SMS, pripravnik pod nadzorom, dijak pod nadzorom, 

študent pod nadzorom 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena oseba, ob nemirnem stanovalcu dve osebi 

PROSTOR Soba, WC 
METODA DELA Čista metoda dela 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Brisača, krpica, milo in voda 

- Zaščitne rokavice 

- Tampone 

- Razkužilo za sluznice 

- Urinski kateter za enkratno uporabo, če ga potrebujemo 

- Ustrezen lonček za urin s primerno oznako 

- Transport urina od stanovalca do laboratorija 

- Razkužilo za površine 

- Razkužilo za roke 

- Koš za umazano perilo in odpadke 

 

IZVEDBA 

 

 

- Stanovalca seznanimo z namenom in postopkom  

- Razkužimo roke 

- Zagotovimo zasebnost 

- Namestimo v ustrezen položaj in naredimo anogenitalno 
nego 

- Na ustrezen način vzamemo vzorec urina v primeren lonček 
(za običajne preiskave je dovolj 10 ml urina) 

- Po odvzemu stanovalca uredimo 

- Pospravimo pripomočke in razkužimo roke 

- Vzorec na dogovorjeni način pošljemo v laboratorij 
 

DOKUMENTIRANJE Intervencijo ustrezno dokumentiramo. 

 

 
  
 

Odvzem urina 

- Srednji curek: 

Potrebujemo pripomočke za odvzem urina (sterilne tampone, razkužilo za sluznice, sterilno 
fiziološko raztopino, sterilni kozarček, sterilne rokavice, pripomočke za anogenitalno nego). 
Da dobimo srednji curek mora stanovalec/ka najprej nekaj urina izločiti v stranišče ali nočno 
posodo, potem ujamemo srednji curek in preostanek urinira v stranišče ali nočno posodo (tako 
se izpere sečnica in ne ujamemo usedlin v mehurju). 

- Zbiranje 24 urnega urina 
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Potrebujemo večjo posodo za zbiranje urina, oznako; da se pri bolniku zbira urin 24 ur; čiste 
rokavice, čisti kozarček. To pomeni, da se pri stanovalcu zbira urin 24 ur (ves urin, ki ga 
izloči v 24 urah, se zlije v zato namenjeno posodo). Potem se v laboratorij pošlje celotna 
količina urina, oziroma se vzame nekaj urina v lonček in se pošlje samo lonček; odvisno od 
vrste preiskav. 

- Odvzem z urinskim katetrom 

Potrebujemo pripomočke za enkratno kateterizacijo, poseljno posodo, lonček za urin (ki je 
označen), posodo za transport, koš za odpadke in umazano perilo. Urin za preizkave 

odvzamemo s katetrom v primeru, če stanovalec/ka ne more iti na stranišče in slediti 
navodilom. Na takšen način urin lahko odvzame DMS.  
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