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

Niet versturen via de post

D URINE (MSP)
Het aanleveren van de afnameset kan op twee
manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

mMMSP=

Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl

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. 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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D URINE (MSP)

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

D URINE (MSP)
Instructies voor afname:
Algemeen:
Urine ten behoeve van Moleculair SOA Panel (MSP) bij een man. Voor Moleculair SOA Panel (MSP) bij een vrouw dient een
(vagina) uitstrijk te worden afgenomen (zie E-swab regular roze dop). Indien het afnemen van een uitstrijk bij de vrouw niet
mogelijk is, kan urine worden afgenomen.
Tevens geschikt voor insturen urine voor onderzoek op Mycobacterium, Cytomegalovirus, moleculair onderzoek en
antigeentest op Legionella of Pneumokokken.

Materiaal:
Bij voorkeur de eerste ochtendurine (plas) nemen. Wanneer dit niet mogelijk is dan urine afnemen nadat drie uur niet geplast
is.
Voor de urine een lege steriele container nemen.

Afname bij de vrouw:
Indien uitstrijk niet mogelijk is!
- De schaamstreek (omgeving en de binnenkant van de
schaamlippen) niet wassen.
- Spreid met de vingers de schaamlippen (zodat de urine
niet langs de huid kan lopen).
- De container volplassen met het eerste deel van de urine,
tot 1 cm onder de rand.**

Afname bij de man:
- De penis niet wassen.
- Schuif de voorhuid naar achteren.
- De container volplassen met het eerste deel van de
urine, tot 1 cm onder de rand.**

** als het te lastig is om rechtstreeks in de container te plassen dan in een goed schoongemaakt potje of bakje plassen,
maar een heel klein beetje, (15ml) en de opgevangen urine direct overschenken in de laboratoriumcontainer.

Aanvraagformulier:
Vul het aanvraagformulier 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.

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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluit de container goed af.
Plaats de container 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 verzendenvelop zo snel mogelijk afgeven bij de huisartsenpraktijk, 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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