Gebruiksaanwijzing SOA-combinatietest man
Je ontvangt een test-set met een buisje waarop een gele sticker zit. Als je ervoor kiest om de wattenstaafjes te gebruiken
(om ook te testen op besmettingen in de mond of anus), is het van belang om alle gebruikte wattenstaafjes en urine in
hetzelfde buisje met de gele sticker te plaatsen.
De chlamydia en chlamydia/gonorroe combitest voor mannen bestaat uit een Hologic Aptima kit met:
● Een buisje met een gele sticker met venster, die gevuld is met transportvloeistof
● Een 30 mL buisje voor het opvangen van urine
● Een pipet (voor het verplaatsen van de urine)
● Twee wattenstaafjes (voor anus en keel, indien je deze gebieden ook wilt testen)
● Een aanvraagformulier
● Een blauwe transportenvelop met RidgidSafetyBag
● Een gebruiksaanwijzing voor afname en transport
Gebruiksaanwijzing kweekafname:
● Indien je gebruik wilt maken van de wattenstaafjes: begin met de wattenstaafjes en eindig met de
urineverzameling, zodat de wattenstaafjes al in het buisje zitten voordat de urine wordt toegevoegd.
● Anus (optioneel): breng 1 wattenstaafje rectaal in en doe daarna het staafje in het buisje met de gele sticker, zonder
andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af.
● Mond (optioneel): neem met 1 wattenstaafje mondslijm af van de amandel helemaal achterin de mond en doe het
staafje in het buisje met de gele sticker, zonder andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af.
● Penis: vang urine op in het 30 mL buisje en zuig met de pipet een gedeelte op. Doe dit in het buisje met de gele
sticker tot halverwege het venstertje.
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Sluit het buisje met de urine en (eventueel) de wattenstaafjes erin en plaats het volgens de instructies in de
RigidSafetyBag.
Stop de RigidSafetyBag in de blauwe retourenvelop.
BELANGRIJK: STOP OOK HET AANVRAAGFORMULIER IN DE BLAUWE RETOURENVELOP!
Verstuur de blauwe retourenvelop (dus inclusief aanvraagformulier en RigidSafetyBag met buisje) via de post naar
het laboratorium.
Na 3-4 werkdagen is je uitslag in te zien op de website SoaStudentArts.nl. Typ bij ‘uitslag’ je cliëntnummer in en je
krijgt dan direct anoniem de uitslag.
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