Afname feces/sputum/punctaten/weefsels
1
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Feces:
Vang feces op in een po.
Doe met een lepeltje wat feces in het potje.
(minimale hoeveelheid is een vol lepeltje).
Sluit het potje goed af.
Pak een container.
Vermeld uw gegevens en de afnamedatum op
de sticker.

3
Sputum:
Hoest op en vang het sputum in het potje op.
Het is van belang dat ‘zuiver’ sputum wordt
opgevangen, dus zo min mogelijk bijmenging
van keelslijm en speeksel.
(neem bij voorkeur het sputum ‘s ochtends op)
Pus/punctaten:
Zuig m.b.v. een naald en spuit ca. 2 ml pus/
punctaat op en breng dit over in een buisje.
Bij verontreiniging aan de buitenkant van het
potje: reinig de buitenkant van het potje. Doe
het buisje in het absorberend zakje incl. het
buisje in de plastic verpakking.

Weefsel/nagels/haren/schilfers:
Deponeer een stukje weefsel/nagel/enkele
haren met wortel/enkele huidschilfers in het
buisje.
Sluit het potje goed af.

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

Afname feces/sputum/punctaten/weefsels
Uw (huis)arts of verloskundige heeft een algemeen onderzoek aangevraagd. In de verpakking vindt u een container (potje met lepeltje) en
een absorberend zakje. Om de kwaliteit van de uitslag te waarborgen
is van belang dat de afname op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Lees daarom deze instructies aandachtig door voordat u start met
deze afname.

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

Zorg ervoor dat de plastic verpakking compleet is
	Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
	Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in het absorberend zakje en
stop dit in de plastic verpakking (safetybag).
	Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en stop dit in de buidel van
de plastic verpakking.
Verwijder de plakstrip en plak de verpakking dicht.
	Lever de de plastic verpakking in bij uw huisarts.

Uitslag

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
 info@diagnovum.nl  www.diagnovum.nl  088 007 54 01
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De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige
gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

