INSTRUCTIES EN INFORMATIE - afname vaginale swab

BELANGRIJK

Instructie sample afname

LEES DE INSTRUCTIES – Het opvolgen van
de instructies vergroot de nauwkeurigheid
van het onderzoek.

✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag

• Trek de bijgeleverde handschoenen aan
• Neem een makkelijke positie aan; bijvoorbeeld
zittend, of plaats een been op een verhoging
• Open de verpakking en haal de wattenstaaf
eruit zonder het watje aan te raken
• Schroef de dop van het transportbuisje
(!) De vloeistof moet in het buisje blijven
• Houd de buitenste schaamlippen uit elkaar en
breng de wattenstaaf in de vagina
• Breng de wattenstaaf ongeveer 2 tot 3 cm in de
vagina en draai de wattenstaaf een aantal maal
rond
• Plaats de wattenstaaf in het buisje en breek het
stokje af zodat deze in het buisje past; zie ook
de afbeelding op het zakje van het
transportmedium
• Draai de dop goed vast
• Noteer uw naam en afnamedatum op het etiket

✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw
zorgverlener

Instructie inpakken en verzenden

AANVRAAGFORMULIER – Vul het
aanvraagformulier volledig in!

Inhoud afname-envelop
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Instructies
Aanvraagformulier
Buisje met transportmedium
Wattenstaaf
RigidSafetyBag
Twee latexvrije handschoenen
Blauwe medische verzendenvelop

Algemene informatie

✓ 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
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Postbus 1528 - 8901 BV Leeuwarden

• Plaats het buisje in de RigidSafetyBag en sluit
deze door de sluitstrip te verwijderen
• Plaats de RigidSafetyBag samen met het
aanvraagformulier in de verzendenvelop
• Sluit de verzendenvelop door de plakstrip te
verwijderen
(!) Laat niet te veel lucht achter in de
verzendenvelop
• De verzendenvelop is klaar om te verzenden
(!) Bewaar de envelop in de koelkast en post
deze, op dezelfde dag, vlak voor de lichting
van de brievenbus
• De envelop is gefrankeerd

