Instructie voor het uitvullen van urinebuisjes
Uw zorgverlener heeft met u besproken dat uw urine onderzocht wordt in het laboratorium.
Hiervoor heeft u een urinepotje en urinebuisjes ontvangen. Het potje kunt u gebruiken voor
het opvangen van de urine. In de deksel van het potje bevindt zich een naald. Wanneer de
buis met behulp van de naald wordt aangesloten op het potje vult deze zich met urine. Haalt
u de dop niet van de buis af of steekt u de buis niet in de opening van de deksel voordat u de
urine heeft opgevangen, de buis is namelijk vacuüm en wordt hierdoor onbruikbaar. Steek
nooit met een vinger in de opening van de deksel, hierin bevindt zich een scherpe naald!

Zo gaat u te werk

Draai de deksel van het urinepotje en leg de deksel neer met het uitstekende deel van de
deksel omhooggericht. Raak het uitstekende deel NIET aan! Laat het eerste deel van de urine
(bij voorkeur ochtendurine) in het toilet lopen. Vang daarna urine op in het urinepotje en draai
de deksel goed op het urinepotje. Het urinepotje dient minimaal tot de helft gevuld te zijn.

Zwenk het urinepotje rustig 3-5 maal. Zet het potje op een vaste ondergrond. Verwijder de
ronde sticker op de deksel van het urinepotje. Houd het potje vast en druk de urinebuis met
de dop in één keer in de opening van de deksel. De urine loopt nu in de buis en stopt totdat
deze voldoende (tot de zwarte streep) gevuld is. Herhaal dit tot alle buisjes gevuld zijn.
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Zwenk na het vullen de urinebuisjes rustig, dit doet u door deze 8 tot 10 maal om te keren.
Schrijf duidelijk uw naam, geboortedatum, BSN, afnamedatum en tijd waarop u de urine heeft
verzameld (geproduceerd) op de bijgeleverde etiketten. De tijd kunt u noteren onder de
afnamedatum. Plak de etiketten op de buisjes. Plak de ronde sticker weer terug op de deksel.
Leeg het urinepotje en schroef de deksel terug op het urinepotje. U kunt het lege potje
weggooien bij uw gewone afval. De buisjes levert u dezelfde dag in het bijgevoegde zakje in
bij één van onze locaties. Heeft u een papieren aanvraagformulier van uw zorgverlener
ontvangen dan dient u dit formulier tezamen met de buisjes in te leveren. Voor informatie
over openingstijden en adressen zie www.scal.nl.
Urinebuisjes zonder naam, geboortedatum, BSN en/of datum en tijdsvermelding of papieren
aanvraagformulier kunnen niet in behandeling worden genomen.
Mocht het vullen van de buizen niet lukken, bewaar dan het urinepotje en breng het potje
mee naar een van de SCAL locaties waar de buizen gevuld worden door onze medewerker.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt van maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:00 uur bellen naar 071- 5160020.

De uitslag
De uitslag van uw urineonderzoek wordt naar uw zorgverlener verzonden.

Verzekeringsgegevens en identificatie
Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk verplicht uw geldige zorgpas of
verzekeringsbewijs te tonen en u te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of vreemdelingendocument.
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