
www.medivere.nl

Handleiding voor monsterafname
Darmpoliepen preventietest plus

Let op: Lees eerst de gehele handleiding goed door alvorens u aan de uitvoering begint!

Bewaar het serie- en codenummer van uw testpakket voor het online opvragen van de uitslag.

Is uw testpakket volledig?

Let op: Lees eerst de hele handleiding goed door voordat u aan de uitvoering begint!
Het moet bevatten:

 � 1 Handleiding voor monsterafname
 � 1 Handleiding voor diagnoseresultaten 
 � 1 Monsterbegeleidingsformulier
 � 1 Garantieformulier
 � 1 Ontlastingmonsterbuisje met etiket en bruine deksel in verzendbuisje
 � 1 Speciaal buisje in groen hersluitbaar plastic zakje
 � 1 Ontlasting-opvangmateriaal
 � 1 Verzendenvelop

Test-voorbereiding

Vlakspoel-toilet: 
„Deo-middelen“ verwijderen, naspoelen, ontlasting niet met urine vermengen

Diepspoel-toilet: 
Meegeleverde ontlasting-opvangmateriaal 
(hulpmiddel voor de afname van het ontlastingsmonster) gebruiken 

Verkrijgen van de ontlastingmonsters

A.  Door middel van het ontlastingbuisje die in het verzendbuisje zit

1. Gebruik de afnamelepel uit het monsterbuisje om op 3 verschillende 
plaatsen uit de ontlasting monsters af te nemen.

2. Doe dit in het monsterbuisje tot aan de gemarkeerde vulhoogte  
(1/2 buisje).

3. Sluit het buisje goed af.

4. Voorzie het buisje van de naam van degene bij wie het monster  
afgenomen is + de testdatum. 

5. Doe dit buisje in het verzendbuisje.

6. Tot aan de verzending bewaart u het monster a.u.b. in de koelkast.
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B.  Door middel van het speciale buisje

1. Schrijf voor- en achternaam en ook de datum van de 
mon sterafname op het etiket op het monsterbuisje.

2. Leg voor de stoelgang eerst enkele lagen toiletpapier of het 
ontlasting-opvangmateriaal in het toilet.

3. Na de stoelgang pakt u het monsterbuisje en trekt u het 
turquoise dopje, door licht te draaien, samen met het test-
staafje uit het buisje.

4. Veeg met de punt van het turquoise teststaafje op verschil-
lende plekken over het ontlastingmonster.

5. De groeven van de punt moeten daarna volledig met 
ontlasting gevuld zijn.

6. Stop het teststaafje in het monsterbuisje en sluit deze. Na 
een hoorbare „klik“ is het monsterbuisje op de juiste wijze 
gesloten. Monstername niet herhalen.

7. Schud het dichte monsterbuisje goed. Stop het in het 
groene hersluitbare zakje en doe deze dicht.

Monster tot aan de verzending in de koelkast bewaren. Let op: 
niet invriezen!

Stop het verzendbuisje en het groene hersluitbare zakje met 
de monsters samen met het ingevulde  en ondertekende 
mon sterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop en sluit 
deze zorgvuldig. Verwijder hiervoor de blauwe beschermfolie 
aan de binnenkant en druk de sluitpunten stevig tegen elkaar 
aan. 

Let op:
De envelop is daarna niet meer te openen. 

Breng de ingepakte monsters nog dezelfde dag naar het post-
kantoor of stop ze in de brievenbus (voor de buslichting van die 
dag). LET OP: Bij extreme hitte of vorst niet in de brievenbus 
gooien, maar aan de balie van het postkantoor afgeven. 

Belangrijk: De retourzending mag uitsluitend op maandag en 
dinsdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feest-
dagen.

Dank u voor uw medewerking! 
Uw Medivere-team
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