Niet versturen via de post
De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat
u deze gebruik

Het aanleveren van de afnameset kan op twee
manieren.

M DERMAPAK

Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl

Op volgorde van voorkeur zijn dit:
1. De afnameset afgeven bij het
dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele
lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en
andere zorginstellingen verwijzen we naar
onze website: www.labmicta.nl
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie
van Labmicta. Voor adres zie voorkant
envelop.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
08.00-18.00 uur.
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en
feestdagen is er de mogelijkheid om de
afnameset in de daarvoor bestemde
brievenbus aan de voorgevel van het
laboratorium te deponeren.
N.B. Niet versturen via PostNL.
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M DERMAPAK

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset
zie instructies achterzijde of www.labmicta.nl

M DERMAPAK

Instructies voor afname:
Algemeen:
Afnameset ten behoeve van insturen huidschilfers, nagels en haren voor mycologisch onderzoek.

Materiaal:
Nagel:
De dermatofyt bevindt zich op de grens van aangedane versus gezonde nagel. Het materiaal kan d.m.v. een steriele
disposable scalpel, steriel nagelschaartje of steriele nagelvijl worden afgenomen. Meerdere stukjes nagel (slijpsel) uit dit
gebied en materiaal dat zich onder de nagel bevindt insturen in Dermapak of in een steriele container (sputumpotje).
Huidschilfers:
De rand van de laesie is het meest actief dus hier meerdere schilfers van afnemen en in een Dermapak of eventueel steriel
potje insturen.
Haren:
De dermatofyt bevindt zich meestal in de buurt van de haarwortel, dus (meerdere) haren met behulp van een pincet
uittrekken en bij voorkeur in een Dermapak insturen. Eventueel kan een steriel potje gebruikt worden.
Sluit de Dermapak goed af, plak een sticker met (of noteer) de patiëntgegevens op de Dermapak.

Aanvraagformulier:
Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Bewaarcondities tot transport:
Voor een optimaal resultaat bij kamertemperatuur bewaren en binnen 24 uur insturen.
Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta (www.labmicta.nl/vademecum).

Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden.
Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:
•
•
•
•
•
•

Plaats het envelopje in het doorzichtige easygripzakje en sluit deze goed.
Het zakje, het aanvraagformulier en dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene
envelop.
De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.
Voor transport in de koelkast bewaren.
Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.
Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.
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