Afname-instructie voor
Vaginale uitstrijk N.gonorrhoeae/Chl. trachomatis
(eventueel afname door patiënt zelf)

Afnamesetje: -buis met gele dop
-1 wattenstok (swab) voor afname van de uitstrijk
Vagina uitstrijk :
1. Voorbereiding
-Was uw handen.
-Open de verpakking.
-Haal de wattenstok uit de verpakking.
-Zorg dat de wattenstok niets aanraakt.
Let op: De wattenstok boven het gekleurde breekpunt vastpakken
om de uitstrijk te maken.

2. Afname van vagina uitstrijk
-Gebruik de droge wattenstok voor het maken van een uitstrijk van
de vagina.
-Breng de wattenstok tot het gekleurde breekpunt in de vagina
-Draai voorzichtig de wattenstok 30 seconden rond.
Zorg ervoor dat de wattenstok de vaginawanden raakt.
-Na afname de wattenstok uit de vagina halen.
3.
-Plaats de wattenstok in de buis en breek de wattenstok
voorzichtig op het gekleurde breekpunt af.
-Het afgebroken stuk in uw hand mag weggegooid worden.
-De vloeistof moet in de buis blijven!
-Schroef de dop op de buis.
-Voorkom lekkage door de dop goed aan te draaien!
-Na afsluiten; de buis 3 – 5 keer voorzichtig schudden.

4.
Bij gebruik van aanvraagformulier:
schrijf op de buis:
-de naam en geboortedatum van de patiënt
-herkomst/ afnameplaats van het materiaal
Of
Maak electronische order aan:
Plak ordersticker met naam en geboortedatum op de buis
Vermeld herkomst/ afnameplaats van het materiaal op de sticker
Verzend/ breng de buis met aanvraagformulier/order (klinische
gegevens, evt. antibiotica in de laatste 48 uur, zwanger ja/nee)
naar het RLM

Afname-instructie voor
urine N. gonorrhoeae/ Chl. trachomatis
Nodig:
Urinepotje (steriel, met naald in deksel)
Urinebuisje met beige dop

Voor het plassen handen wassen

Eerste portie urine (15-20 ml) in urinepotje
(bij voorkeur ochtendurine, maar minimaal 1 uur na
laatste keer plassen)

Sluit potje goed

Trek papieren label van potje
Prik de buis met de beige dop naar beneden in de naald
van het urinepotje
Buis vult zich vanzelf. (buis volledig vullen)
Plak papieren label terug op opening van potje
Gooi urinepotje weg

Schrijf naam en geboortedatum op buis met beige dop
Of
Plak ordersticker op buis met beige dop
Zo snel mogelijk na afname:
Verzend/ breng buis met aanvraagformulier ingevuld
door de arts of electronische order naar het RLM.

