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 SCAN ME 

TATA CARA 
PENGAMBILAN SAMPEL 

UNTUK KULTUR 
MIKROBIOLOGI 

PENGAMBILAN SAMPEL 
URINE PORSI TENGAH 

UNTUK KULTUR AEROB / JAMUR  

1. Pemeriksaan urine porsi tengah 

menggunakan pot steril yang  telah 

disediakan; 

2. Melengkapi formulir pemeriksaan 

mikrobiologi dengan identitas, waktu, 

pegambilan sampel,    diagnose, dan 

keterangan klinis pasien; 

3. Membersihkan area genetalia  bagian 

luar dengan sabun dan air mengalir, 

membuang urine pancar pertama lalu 

segera tamping urine porsi tengah   

dalam pot steril; 

4. Segera mengirimkan pot yang  telah 

berisi urine dan memberi identitas ke 

loket Mikrobiologi Klinik. Waktu 

transport sampel yang ideal adalah  

kurang dari dua jam. 

PENGAMBILAN SAMPEL DAHAK 
UNTUK KULTUR AEROB / JAMUR  

1. Pemeriksaan dahak menggunakan pot 

steril yang telah disediakan; 

2. Dahak yang berkualitas baik adalah  

purulent dengan konsistensi kental, 

dan bukan air liur; 

3. Melengkapi formulir pemeriksaan    

mikrobiologi dengan identitas, waktu 

pengambilan sampel, diagnosis dan 

keterangan klinis pasien; 

4. Pasien berkumur sebanyak 2x dengan 

air hangat, kemudian tarik nafas dalam 

dan batukkan sekuatnya untuk    

mengeluarkan dahak dan segera      

ditampung di pot yang tersedia; 

5. Jangan membuka tutup pot dahak 

steril terlalu lebar, pot dibuka sesaat 

sebelum berdahak; 

6. D a h a k  u n t u k  k u l t u r  t i d a k                    

diperkenankan untuk ditampung dalam 

24 jam; 

7. Segera mengirimkan sampel dahak 

yang  telah diberi identitas ke loket       

Mikrobiologi Klinik. 



PENGAMBILAN SAMPEL PUS/
JARINGAN UNTUK KULTUR AEROB/

ANAEROB/JAMUR  

6. Membuka tutup botol bactec, 

melakukan desinfeksi dengan alkohol 

pada septa botol lalu inokulasikan 

darah pada botol bactec; 

7. Menyimpan botol yang telah terisi   

dalam suhu ruang dan segera kirimkan 

ke loket Mikrobiologi Klinik. 

PENGAMBILAN SAMPEL DARAH 
UNTUK KULTUR AEROB/ANAEROB/

JAMUR  

1. Pemeriksaan darah menggunakan   

media khusus (botol Bactec) sesuai 

permintaan kultur; 

2. Melengkapi formulir pemeriksaan   

mikrobiologi dengan identitas, waktu 

pengambilan sampel, diagnosis dan 

keterangan klinis pasien; 

3. Kultur darah ideal dilakukan    

pengambilan sampel minimal dari 2  

sisi vena perifer dan diberi keterangan 

tiap sisi; 

4. Volume darah dewasa yang           

dibutuhkan minimal 8-10 ml, volume 

darah anak minimal 1 – 5 ml. 

5. Melakukan desinfeksi dengan alkohol/

chlorhexidine pada lokasi pengambilan 

vena perifer, tunggu kering sebelum 

menusuk kulit, jangan melakukan  

perabaan pada daerah yang telah    

dilakukan desinfeksi; 

1. Pemeriksaan pus / jar ingan 

menggunakan tabung steril / media 

transport khusus yang sesuai; 

2. Melengkapi formulir pemeriksaan 

mikrobiologi dengan identitas, waktu 

pengambilan sampel, diagnosis dan 

keterangan klinis pasien; 

3. Membersihkan luka yang akan diambil 

sampel dari jaringan nekrotik kemudian 

bilas dengan NaCl steril. Pengambilan 

sampel dilakukan dalam kondisi    

aseptik; 

4. Pengambilan sampel dengan usapan, 

melakukan pengusapan dari dasar luka 

dengan gerakan memutar dengan 

penekanan; 

5. Bila membutuhkan informasi dan    

pendampingan kultur anaerob silahkan 

menghubungi HP Jaga Mikrobiologi,    

di Nomor : 081234511135. 

INFORMASI TERKAIT PROSEDUR 
PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK 

DAPAT DIAKSES MELALUI:  
 

SCAN DISINI 


