Informatie over afname met wattenstok (SOA) (voor zorgverlener), A48
In deze folder leest u informatie over afname met de wattenstok uit de vagina, de anus en/of de keel. Deze informatie is niet bestemd
voor de patiënt. Op het bestelformulier kunt u een folder bestellen om mee te geven aan de patiënt, indien de patiënt zelf de afname
doet. Noteer altijd de afnamedatum en afnametijd op het aanvraagformulier.
Voor elk onderzoek/lichaamsdeel gebruikt u een nieuwe wattenstok. Het materiaal moet binnen 72 uur op het laboratorium zijn. U
kunt het materiaal tot 24 uur op kamertemperatuur bewaren. Als het materiaal niet binnen 24 uur op het laboratorium is, moet het
in de koelkast bewaard worden

Instructie
Voor vaginaal onderzoek
Breng de wattenstok 3-5 cm diep in de vagina*.
Draai de wattenstok 30 seconden zodat er vocht wordt opgenomen.
* Mocht de 3-5 cm niet haalbaar zijn,
dan kunt u eventueel de wattenstok
tussen de binnenste schaamlippen inbrengen.
Zelfafname door patiënt is mogelijk.

Voor rectaal onderzoek
Breng de wattenstok in de anus
in tot de wattentip aan de binnenkant van de sluitspier is.
Draai het wattenstokje rond.
Zelfafname door patiënt is mogelijk.

Voor oraal onderzoek
Druk de tong met een spatel langzaam naar beneden tot
de achterwand van de keel zichtbaar wordt.
Strijk met de wattenstok de keelamandelen en
de achterwand van de keel uit.
Zelftest door de patiënt is niet mogelijk.
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Draai de dop open.

Plaats de wattenstok tot op de bodem van het buisje.

Breek de wattenstok af op het afbreekrandje.

Draai het dopje op het buisje.
De wattenstok moet zijn vastgedraaid in het dopje.

Contactinformatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum van RHMDC op telefoonnummer: 088 260 4000. Zij zijn op
werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar. Alle bloedafnamelocaties van
RHMDC vindt u op www.RHMDC.nl.
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