Afname plakbandpreparaat
1

Knip een stuk doorzichtig plakband af van ca.
10 cm lengte. Buig dit rondom een uiteinde van
de spatel met de plakzijde naar buiten gericht.

2

Houd de uiteinden van de tape geklemd op de
spatel vast met de duim en wijsvinger.

3

De beste houding voor materiaalafname wordt
verkregen door de patiënt voorover gebogen
op handen en knieën te laten zitten. Duw met
de vrije hand de billen naast de anus naar
buiten. Druk de, met plakband omgeven zijde
van de spatel heen en weer tegen de anus en
bilplooien. (links en rechts goed drukken)

4

De tape op het objectglaasje plakken (plakzijde
naar beneden). Let op dat de tape er niet scheef
op geplakt zit, of dat er luchtbellen aanwezig
zijn; dit bemoeilijkt het beoordelen van het
preparaat. Plaats het objectglaasje in het
preparaten verzenddoosje. Noteer de naam en
geboortedatum van de patiënt op het preparaat
en/of verzenddoosje.

Let op
Controleer of op het aanvraagformulier en het preparaat of het preparaten
verzenddoosje uw gegevens staan:
	Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

Instructie plakbandpreparaat
Uw (huis)arts heeft een onderzoek op oxyuren (enterobius
vemicularis) d.m.v. een plakbandpreparaat aangevraagd. Nadat u het
preparaat heeft ingeleverd wordt dit bekeken in het laboratorium.
Afname instructies
De uitstrijkjes dienen altijd gedurende ochtenduren te worden uitgevoerd en de
patiënt mag geen ontlasting gehad hebben. De huid rondom de anus mag vooraf
niet worden gewassen. Gebruik disposable handschoenen en/of was de handen
grondig na het beëindigen van de procedure.

In de verpakking vindt u:
Disposable handschoenen
Preparaten verzenddoosje

Houten spatel
Absorberend zakje

Verder heeft u een schaar en doorzichtig plakband (15-25 mm) nodig.
Dit vindt u niet in de verpakking.

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

Zorg ervoor dat de plastic verpakking compleet is

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:
 info@diagnovum.nl  www.diagnovum.nl  088 007 54 01
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	Sluit het preparaten verzenddoosje (met uw gegevens) en plaats het
in het absorberend zakje en stop dit in de plastic verpakking (safetybag).
	Zorg dat het aanvraagformulier volledig ingevuld is en stop dit in de buidel
van de plastic verpakking.
	Verwijder de plakstrip en plak de verpakking dicht.
Lever de plastic verpakking in bij uw huisarts.

