Afname MRSA

10 - 30 sec

1

Houd de swab ongeveer
in het midden vast, tussen
duim en wijsvinger.

2

3

Houd de swab in uw hand
en terwijl u deze vasthoudt,
schroeft u het dopje van het
buisje.

10 - 30 sec 10 - 30 sec

4

Doe de swab in het
buisje, met het watje
naar beneden.

5

Afname via keel, neus en
perineum (gebruik hiervoor
drie aparte eswabs).

10
-

30
s

ec

Breek de swab voorzichtig af
bij het afbreekstreepje. Gooi
het afgebroken staafje weg.

6

Schrijf de afnamedatum op
de sticker. Ook de afname
optie moet op de buis
worden geschreven
(bv keel, neus of rectaal).

7

Doe het buisje terug in de
blister, samen met een
absorberend velletje. Stop
de blister in de sealbag en
doe deze terug in de groene
envelop.

Let op
Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:
Afnamedatum en afnametijd
	Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

Instructie MRSA
Uw (huis)arts of verloskundige heeft MRSA-onderzoek aangevraagd.
Nadat u de swabs (wattenstaafjes) voor keel, neus en perineum heeft
ingeleverd, worden deze onderzocht in het laboratorium.

Inleveren
Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Zorg ervoor dat de groene envelop compleet is:
	Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
	Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in de plastic verpakking samen
met een absorberend velletje, verpak dit in het plastic zakje en plak deze dicht.
	Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
	Stop het plastic zakje samen met het ingevulde formulier in de groene envelop.
	Lever de envelop in bij uw huisarts.

Uitslag

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
 info@diagnovum.nl  www.diagnovum.nl  088 007 54 00
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De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige
gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

