INSTRUCTIES EN INFORMATIE - afname parasitologie en worminfecties samples
Instructie sample afname
BELANGRIJK
LEES DE INSTRUCTIES – Het opvolgen van
de instructies vergroot de nauwkeurigheid
van het onderzoek.
AANVRAAGFORMULIER – Vul het
aanvraagformulier volledig in!
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Instructies
Aanvraagformulier
Fecesopvangsysteem – 2 stuks
Buisje met vloeistof – 2 stuks
Wattenstaaf – 2 stuks
RigidSafetyBag – 1 stuk
Latexvrije handschoenen – 2 paar
Gele medische verzendenvelop

Algemene informatie
✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag
✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw
zorgverlener
✓ De medewerkers van het laboratorium
zijn niet medisch onderlegd; u kunt niet
bij hen terecht voor aanvullend advies
over uw uitslagen
✓ Persoonsgegevens worden door
MGlab&Advies B.V. opgenomen in een
beveiligd digitaal patiëntenarchief
waarop het privacyreglement van
toepassing is conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens
✓ De onderzoeken komen niet in
aanmerking voor vergoeding bij uw
zorgverzekeraar
✓

info@mglab.nl
058-2120025
www.mglab.nl
Postbus 1528 - 8901 BV
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Neem op twee verschillende dagen een sample
Wacht met het afnemen van beide samples tot een
dag waarop klachten zoals aandrang of brijachtige
ontlasting zijn toegenomen; Dit kan duiden op een
verhoogde uitscheiding van darmparasieten
U kunt op elke dag van de week een sample
afnemen
Vang de ontlasting droog op met het bijgeleverde
fecesopvangsysteem
Trek de latexvrije handschoenen aan
Schroef het gele dopje van het buisje en leg deze op
een schoongemaakt oppervlak
Haal de wattenstaaf uit de koker en prik deze op drie
plekken in de ontlasting
Doop de wattenstaaf met ontlasting in de vloeistof
van het buisje en draai en beweeg het staafje op en
neer gedurende 10 seconden
Druk de wattenstaaf nog eens vier maal goed tegen
de wand van het buisje
Plaats de wattenstaaf terug in de koker
Plaats het gele dopje op het buisje en draai deze
goed aan
Gooi de handschoenen en koker met vieze
wattenstaaf weg bij het normale afval
(!) bewaar het eerste monster in de RigidSafetyBag
bij kamertemperatuur tot het opsturen van beide
samples
Herhaal deze instructies op de eerstvolgende dag
van verhoogde aandrang of zachte ontlasting, om
het tweede buisje te vullen

Instructie inpakken en verzenden
• Plaats de twee buisjes met gele dop in de
RigidSafetyBag en sluit deze door de sluitstrip te
verwijderen
• Plaats de RigidSafetyBag met het aanvraagformulier
in de verzendenvelop
• Sluit de verzendenvelop door de plakstrip te
verwijderen
(!) Laat niet te veel lucht achter in de verzendenvelop
• U hoeft de verzendenvelop niet koel te bewaren; het
monster wordt geconserveerd door de vloeistof en
blijft maandenlang goed
• De envelop wordt naar een antwoordnummer
gestuurd; er zijn daarom geen postzegels nodig

