MMB: MFO072

Bestelformulier Medische Microbiologie voor huisartsen

! Opgelet dit bestelformulier is gewijzigd op 29-10-19! Voor de wijzigingen zie *!
Dit bestelformulier kunt u faxen naar de administratie van de Medische microbiologie in het
Hagaziekenhuis: 070-2102264, of mailen naar mmb-bestellingen@hagaziekenhuis.nl
Meer informatie over afnamemateriaal, doorlooptijd en transportmedia:
Zie www.hagaziekenhuis.nl -> Zoek op: Laboratoria-> klik op Laboratoria -> scroll naar beneden ->
klik op Medische Microbiologie -> klik op Informatie voor verwijzers -> klik bij praktische informatie op
Afname materiaal, doorlooptijd en transportmedia.
In MFO003 Richtlijnen afnamemateriaal, doorlooptijd en transportmedia (externe aanvragers) zijn
onderstaande patiëntmaterialen uitgebreid beschreven en toegelicht.
Product
Aanvraagformulier Medische Microbiologie
Verzendenvelop + safetybag +
absorptievel
Potjes, aub voor combinatie aanvragen
Steriel urinesetje
(boorzuurbuis + potje met
blauwe deksel)

Geschikt voor
MMB en KCL/LabWestBV 2x potje inleveren
Boorzuurbuis:
urinekweek, Legionella antigeen,
urine C. trachomatis/ N. gonorrhoeae-PCR
Potje met blauwe deksel: Trichomonas

Steriel potje (rode schroefdop)

Sputum (banale of TBC kweek)
Nagel , huidschilfers (kweek)

Steriel potje met lepel
(blauwe schroefdop)

Feceskweek
C. difficile toxine
H. pylori
Rota-/Adeno-/Norovirus
Parasieten PCR
Parasitologisch feces onderzoek

DFT-set (dubbel feces test)

Aantal

Uitstrijken
eSwab (blauwe
dop)
Uitstrijk fexibel
eSwab, liquid amies preservation medium
en steriele wattenstok
(roze dop)

Max 50
ivm
houdbaarheid

Max 5
ivm
houdbaarheid

Max 5
* Flexibele dunne uitstrijk: nasopharynx of
ivm
urethra-afname; Geschikt voor dezelfde
houdbaarheid
onderzoeken als roze eSwab
Keeluitstrijk voor Influenza, uitstrijk overige virale Max 50
ivm
verwekkers (blaasjesvocht, nasopharynx, keel,
houdbaarheid
anus, oog laesies)
Uitstrijk banale kweek/gisten/schimmels, kweek
MRSA, kweek B.pertussis en Trichomonas.
* PCR C. trachomatis/ N. gonorrhoeae
* De multicollect (buisje met oranje dop) wordt vervangen door de eSwab, de multicollect mag nog wel
ingeleverd worden (hieruit kan alleen PCR C. trachomatis/N. gonorrhoeae uitgevoerd worden.)
Copan Venturi Transportsystem swab wordt vervangen door de eSwab, de Copan Venturi Transportsystem
swab mag nog wel worden ingeleverd

Adresgegevens:
Naam aanvrager
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
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Instructie verzendklaar maken transport
Bij voorkeur niet versturen op een dag voor een weekend of feestdienst.
Categorie B (UN3733)
Verpakkingseisen volgens ADR verpakkingsinstructie P650
Kleine volumina en aantallen
 De verpakking moet bestaan uit minimaal drie bestanddelen:
o primaire verpakking, bestaande uit goed afgesloten buis of potje
o een vloeistofdichte secundaire verpakking met voldoende absorberend materiaal tussen de
primaire verpakking om de gehele inhoud te absorberen (blister + absorptie doekje +
safetybag)
o een buitenverpakking (verzendenvelop)
Stap 1:
Primaire vloeistofdichte verpakking goed sluiten en omwikkelen met
voldoende vochtabsorberend materiaal. Zorg dat het dopje mee wordt
ingewikkeld.

Stap 2:
Primaire verpakking met vochtabsorberend materiaal plaatsen in een
transportblister. Transportblister goed sluiten.

Stap 3:
Transportblister met inhoud plaatsen in de vloeistofdichte Safetybag.
Afdekstrip van de Safetybag verwijderen en voor- en achterzijde goed
aandrukken.

Stap 4:
Safetybag plaatsen in een Polymed etui samen met aanvraagformulier en de
Polymed etui met zipper sluiten. Uw diagnostische monster is nu klaar om als
briefpost verstuurd te worden (maximaal formaat: 380 x 265 x 32 mm).
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