De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat
u deze gebruikt.

Niet versturen via de post

Het aanleveren van onderzoeksmateriaal kan op
twee manieren.

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

G E-SWAB MRSA
Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl

2. Het verzendmateriaal 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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G E-SWAB MRSA

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

G E-SWAB MRSA
Afname instructie:
Neem het patiëntmateriaal af met de E-swab regular. Noteer op elke E-swab altijd de herkomst van het materiaal, eigen
naam, geboortedatum en dag van afname kweek.
• Neuskweek: draai vijf maal met de E-swab door de voorste behaarde deel van het neusgat en herhaal de
procedure met dezelfde E-swab in het andere neusgat.
•

Keelkweek: haal de E-swab tussen de voorste en achterste pharynxboog aan beide kanten (laat iemand anders
deze kweek afnemen)

•

Rectumkweek: steek de E-swab voorzichtig een stukje de anus in en draai voorzichtig eenmaal rond.

•

Perineumkweek: rol de E-swab over de huid van het gebied tussen anus en geslachtsdelen.

Aanvraagformulier:
Vul het aanvraagformulier Resistente Micro-Organismen Screening BRMO, MRSA en VRE duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met
viltstift of vulpen).

Bewaarcondities tot transport:
Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8ºC ) en binnen 24 uur insturen.
Maximaal vier E-swabs van één patiënt/medewerker per aanvraagformulier. Bij meer dan vier kweken een nieuwe
verzendenvelop gebruiken en ook een nieuw aanvraagformulier volledig invullen.
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 de E-swab in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
Dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
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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