Afname IFOBT
1

Schrijf de datum van de
ontlasting op het aanvraag
formulier, in de volgorde van
dag/maand/jaar (belangrijk).

2

Aan de dop van het flesje zit
een staafje. De top van het
staafje is geribbeld.

5

Strijk de geribbelde top van
het staafje meermaals op
verschillende plaatsen over het
oppervlak van uw ontlasting.

7

Doe het staafje terug in
de fles, klik het dopje met
staafje vast. Daarna het flesje
niet meer openen.

Houd het flesje rechtop
terwijl u de dop van het
flesje draait.

In het flesje zit ongevaarlijk
vloeistof, nodig voor de test.

4

3

6

Alle groeven van het
staafje moeten gevuld zijn.
Uiteindelijk is weinig ontlasting nodig voor onderzoek.

8

Vul de gele sticker in met uw
gegevens en plak deze op
de buis.

10

Lever het materiaal binnen 24 uur en niet op vrijdag in
bij uw huisarts of bij een bloedafname prikpost.

9

Doe het materiaal in het
groene zakje, dat in de
blister en dit alles in de
lekvrije sealbag. Voeg met
het aanvraagformulier in de
gekleurde plastic envelop.

Instructie IFOBT
Met deze test kan bepaald worden of er (onzichtbare) spoortjes bloed
in uw ontlasting aanwezig zijn.
Voorafgaand aan de test
	
Voorkom bij het uitvoeren van de ontlastingstest dat uw ontlasting in aanraking komt
met het water in het toilet, met name als u toiletblokjes gebruikt of andere middelen
toevoegt aan het toiletwater.
	
U kunt watercontact voorkomen door bij een vlakspoeltoilet het water van het plateau
te verwijderen.
	
Bij een diepspoeltoilet kunt u een krant opgevouwen in de toiletpot leggen om uw
ontlasting op te vangen of leg naast het toilet een plastic zak of plastic bord en doe
daarop uw ontlasting. Na de monstername kunt u uw ontlasting in het toilet laten
glijden en de fecesvanger in de afvalemmer deponeren.
	
U kunt voor beide soorten toiletspoelingen tevens de fecesvanger in
uw toilet hangen, zie gebruiksaanwijzing voor de fecesvanger.

Houdbaarheid
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Het flesje is ongeopend langdurig houdbaar, gewoon bij kamertemperatuur.
De houdbaarheid staat op het flesje. Als u nog niet in de gelegenheid bent om het
monster af te nemen, dan heeft u daarvoor nog alle tijd.

