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Open de verpakking en haal 
de swab (wattenstaaf) eruit.

Breng daarna hetzelfde 
wattenstaafje door één 
neusgat (via de onderste 
neusgang) tot de 
nasopharynx (N).

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

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

Trek met een roterende  
be we ging het wattenstaafje  
terug. N.B. tranen/hoesten bij dit 
onderzoek is normaal. Enkele  
malen slikken voorkomt hoesten.

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

Vul uw gegevens in op de bijgeleverde sticker (als dit nog niet is 
gedaan) en plak deze op de zijkant van het buisje. 
Schrijf ook de afname datum op de sticker.

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

Strijk het wattenstaafje 
eerst één keer langs de  
linker gehemelteboog / 
de keelamandelen (naast  
de huig) en één keer langs 
de rechter.

Schroef de dop op het buisje 
en draai deze goed dicht.

Doe het buisje terug in de 
blister. Stop de blister in de 
sealbag en doe deze terug  
in de envelop. 
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Na een afspraak met uw (huis)arts heeft u een aanvraag formulier en 
een afnameset mee naar huis gekregen om u (uit voorzorg) te testen. 
In de envelop vindt u een sealbag met daarin een plastic doosje 
(blister). In de blister vindt u een swab (wattenstaaf) en een buisje. 

U kunt de afname thuis verrichten, in alle rust en privacy. Om de kwaliteit van de uitslag 
te waarborgen is het van belang dat de afname op de juiste manier door u wordt 
uitgevoerd. Lees daarom deze instructies aandachtig door voordat u start met de afname.

Voorbereiding
  Was uw handen met water en zeep voordat u aan de afname begint
  Zorg ervoor dat de swab de huid niet raakt
  Let op dat u geen vloeistof uit het buisje morst
 De vloeistof blijft in de buis
 Was bij onbedoeld contact met de vloeistof de huid met water en zeep
 Spoel het oog met veel water bij spatten van de vloeistof in het oog

Inleveren
Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.
 
Zorg ervoor dat de 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 blister en 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 envelop.
  Lever de envelop in bij uw huisarts.

Uitslag
De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts gestuurd. 
Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: 
E info@diagnovum.nl I www.diagnovum.nl T 013 539 36 36


