Patiënteninformatie

Verzendinstructie patiëntenmateriaal
Pathologisch Laboratorium
Afname/Verzendinstructie Portiocytologie
Noteer de volledige naam en geboortedatum van
de patiënt op het potje.
Neem voldoende materiaal uit de
baarmoederhals met de Cervex-Brush. Zet rustig
druk en draai de borstel vijf keer rond met de
klok mee.
Spoel de Cervex-Brush meteen uit in het potje
door hem 10 keer op de bodem van het potje te
drukken. Draai de borstel tenslotte krachtig
rond, controleer met het oog om er zeker van te
zijn dat er geen resten zijn achter gebleven.
Gooi het borsteltje weg. Laat de kop van de
Cervex-Brush niet achter in het potje.
Draai de dop op het potje (zwart streepje dop
boven zwart streepje potje).

Inhoud Cytokit (voor portiocytologie)
Deze kit bevat de volgende materialen:
25 Cervex-Brushes
25 ThinPrep®potjes
25 gripzakjes

Belangrijk:
Noteer naam + geboortedatum van de patiënt op
het potje

5789/1218

Doe het volledig ingevulde aanvraagformulier
samen met het potje in het plastic gripzakje.
(Indien ook HPV-onderzoek gewenst is, dit
aangeven op het aanvraagformulier).
Vervolgens geeft u het plastic gripzakje met
inhoud mee met de koerier.
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Afname/Verzendinstructie Histologie

Koerierdienst

Biopt in potje formaline plaatsen.

Zomerkade 102
1273 SP Huizen

Belangrijk:
Noteer naam + geboortedatum van de patiënt op
het potje
Doe het potje met het volledig ingevulde
aanvraagformulier in het plastic gripzakje.
Urine en sputum, voor cytologisch onderzoek,
kunt u ook op deze manier versturen, maar dan
in de daarvoor gebruikelijke potjes.
Vervolgens geeft u het plastic gripzakje met
inhoud mee met de koerier.

Inhoud Histokit (voor histologie)
Deze kit bevat de volgende materialen:
20 aanvraagformulieren
20 potjes formaline
20 naametiketten
20 gripzakjes

Telefoon:
Fax:
Mobiel:
E-mail:
Internet:

085 0492 080
0847 180 960
06 2180 1927
algemeen@2MC.nl
www.2MC.nl

De koerier komt op vaste dagen van de week bij u
langs om de materialen op te halen.
Als u maar weinig materiaal instuurt en de koerier
niet op een vaste dag bij u langs komt, kunt u het
beste bellen met de koerier op het moment dat u
materiaal heeft om op te laten halen.
Telefoonnummer: 085 0492 080
Nieuwe materialen
Voor kits (cytologie, histologie) en
aanvraagformulieren kunt u bij de koerier terecht.
De koerier heeft altijd een aantal kant-en-klare kits
bij zich die hij direct bij u kan achterlaten.
Pathologisch laboratorium
Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda
Telefoon:
Fax:
E mail:

076 595 3033
076 595 3838
palsecretariaat@amphia.nl

www.amphia.nl
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