Handleiding voor monsterafname
Urinetest Nitrostress®
Let op: Lees eerst de gehele handleiding goed door, voordat u aan de uitvoering begint!

Is uw testpakket volledig?
Kijkt u a.u.b. na of uw pakket volledig is.
Het moet bevatten:
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1 Handleiding voor monsterafname
1 Handleiding voor diagnoseresultaten
1 Monsterbegeleidingsformulier
1 Garantieformulier
1 Urinebuisje met stabilisator (zoutzuur) in verzendbuisje met waarschuwingssticker
(Let op: etsend!)
1 Urinebeker
1 Verzendenvelop

Test Voorbereiding
1. Op de avond voor de monstername alsook ’s nachts raden we u aan het nuttigen van grotere hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) te vermijden.
2.

Let u er a.u.b. op, dat er minimaal 8 uur tussen de laatste maaltijd en de monstername zit.

3. Belangrijke informatie voor vrouwen: vang a.u.b. geen urine op tijdens uw menstruatie

Test-Uitvoering
1.

Gebruik voor de monstername van de eerste ochtendurine de urine halverwege: Laat eerst ca. 3 seconden urine in het toilet lopen. Vang vervolgens ca. 25 ml urine op in de urinebeker, zonder de urinestraal te onderbreken. De urinebeker moet ongeveer tot de helft gevuld worden. De overige urine
laat u weer weglopen in het toilet.

2.

Neem het urinebuisje met de stabilisator uit het verzendbuisje (met de waarschuwingssticker).

3.

Giet de urine uit de urinebeker in het urinebuisje met de stabilisator. Het urinebuisje moet tot aan
de 25 ml-markering gevuld zijn.

4.

Sluit het urinebuisje zorgvuldig en draai ‘m 2-3 maal ondersteboven.

5.

Vul op het urinebuisje het etiket met naam patiënt en datum van monstername in.
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6.

Stop het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het buisje zorgvuldig.

7.

De urine die nog in de urinebeker zit, giet u weer in het toilet.

8.

De urinebeker kunt u met het huisvuil weggooien.

9.

Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de bijgesloten
verzendenvelop en stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet bij voorkeur van maandag tot woensdag plaatsvinden en niet in het weekeinde
of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team
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