HANDLEIDING CAPILLAIR BLOEDONDERZOEK
1.

VOORBEREIDING
1. Laat de verpakking gesloten totdat u klaar bent om
te beginnen met het verzamelen van uw
bloedmonster. Binnen 30 minuten na het openen
van de verpakking moet het monster zijn
verzameld.
2. Controleer de inhoud van uw kit:
1 verpakking (opname doosje)
2 naalden (1 reserve)
1 alcoholdoekje
1 pleister
1 gaasje
Aanvraagformulier
Retour enveloppe

2.

UW GEGEVENS
Vul het aanvraagformulier volledig in. Voer ook de
datum van afname van het monster in en onderteken
het formulier.

3.

NUMMER UW SAMPLE
1. Neem het opname
doosje
uit
de
verpakking
2. Plak het label van het
aanvraagformulier op de buitenkant van het
opname doosje
3. Plaats het opnamedoosje open op een vlak
oppervlak
4. Neem de beschermlaag níét van het doosje

4.

5.

VOORBEREIDINGEN
1. Was uw handen met warm water
2. Neem het topje van uw vinger (wijs-, ring- of
middelvinger). De plaats waar u prikt moet aan de
linker of rechterkant van de vinger zijn
3.
Maak de vinger schoon met het
alcoholdoekje
4.
Stimuleer de bloedtoevoer door
uw hand langs uw lichaam te hangen
voor 15 tot 20 seconden.
5.
Schud uw hand een aantal keren
naar voor en achter.
VINGERPRIK
LET OP: Prik aan de zijkant van uw vinger en NIET in het
midden
1. Gebruik de bijgeleverde naald,
verwijder de bescherming en
plaats uw hand met de palm
naar boven
2. Plaats de naald op uw vinger en
duw de naald in de huid
3. Verwijder het eerste bloed met
het gaasje van uw vinger
Gooi het gaasje nog niet weg
4.

Gooi de gebuikte naald wel weg, gebruik deze niet
opnieuw

6.

VERZAMEL 5 DRUPPELS BLOED
1. Zorg ervoor dat het bloed uit de
vingerprik stroomt
2. Laat grote druppels vormen op
uw vingertop. Wanneer dit niet
gebeurt maak uw vinger schoon
met het gaasje en stuw het
bloed uit uw vinger vanuit de
palm naar de vingerprik
3. VIJF (5) druppels bloed moeten in het midden van
het opnamevlak worden opgenomen
4. Stop niet tussen de druppels. De druppels moeten
achter elkaar in het opnamevlak vallen.
5. Als de bloedstroom stopt, herhaal dan stap #2 om
het bloed te genereren.
6. Na het toedienen van 5 druppels,
wacht 3 tot 5 minuten voordat
het bloed in het witte membraam
is opgenomen.

7.

SLUIT HET OPNAMEDOOSJE
1. Na de opname van 5 druppels bloed, sluit het
opnamedoosje. Zorg ervoor dat het doosje goed
dicht zit. Bewaar op een vlak oppervlak.
2. Na het vullen, bewaar het
opnamedoosje
op
kamertemperatuur. Stuur het op
naar Mijnlabtest.nl binnen 24 uur.

8.

VERZENDING
BINNEN 24 UUR NA AFNEMEN VAN HET MONSTER
1. Controleer of het formulier volledig is ingevuld.
Zonder handtekening en datum van afname zal
Mijnlabtest.nl uw monster NIET analyseren.
2. Controleer dat het opnamedoosje juist gesloten is
en plaats deze in de retourenveloppe.
3. Plak de retourenveloppe dicht en stuur deze op
naar Mijnlabtest.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW SAMPLE
Indien het sample niet juist is afgenomen kan dit invloed
hebben op de uitkomst van uw onderzoek. Neem deze
instructies goed door en volg ze nauwkeurig op. Patiënten
met hemofilie en antistolling therapieën worden aangeraden
eerst contact op te nemen met een arts of therapeut
voorafgaand aan het gebruik van deze kit.
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