Informatiefolder Urineonderzoek: zo vult
u de buis met urine
Algemeen
Uw behandelend arts wil uw urine laten onderzoeken. Uw arts heeft u voor het
onderzoek van de urine één of meer buizen en een potje gegeven. Het potje
kunt u gebruiken voor het opvangen van de urine.
In het deksel van het potje bevindt zich een naald. Wanneer de buizen met
behulp van de naald worden aangesloten op het potje, vullen deze zich met
urine. De buizen zijn vacuümbuizen; ze mogen niet geopend worden!
In deze folder wordt uitgelegd hoe u vacuümbuizen met urine vult voor
urineonderzoek.

Onderzoek
Algemene opmerkingen betreffende het vullen van de buizen met urine:
Er zijn verschillende buizen voor verschillende
onderzoeken. Buizen met een groene dop bevatten een
conserveermiddel, te herkennen aan het witte tablet.

Haal de dop NOOIT van de buis af. De buis is vacuüm
en na verwijdering van de dop is de buis niet meer
bruikbaar.

Verwijder de beschermende sticker op het deksel van
het urinepotje niet, totdat daar om gevraagd wordt in
de gebruiksaanwijzing.
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Ga NOOIT met een vinger of voorwerp in de opening
van het deksel. Hierin bevindt zich een scherpe naald.

Raak het uitstekende deel van het deksel niet aan.

Waar en wanneer
U kunt uw urine (uitgevuld in de buis/buizen, voorzien van uw gegevens)
inleveren op alle locaties van Atalmedial. Voor locaties en openingstijden: zie
www.atalmedial.nl.
LET OP:
Voor urinesedimentonderzoek en onderzoek naar dysmorfe erythrocyten moet
uw urine binnen een uur onderzocht worden.
Dit betekent dat urineproductie voor deze twee onderzoeken gedaan moet
worden op de locatie waar u de urine inlevert. Zie hiervoor de specifieke
informatiefolders.

Voorbereiding (vanuit huis/thuis/eigen
voorbereiding)
Hieronder staan de stappen om de vacuümbuis met urine te vullen uitgelegd:

Schrijf duidelijk en in blokletters op elke buis die u
gekregen heeft: uw naam, uw geboortedatum en de
datum en tijd waarop u de urine heeft verzameld.

Was uw handen en vervolgens de geslachtsdelen. Spoel
zeepresten goed weg.

Open het potje en leg het deksel terzijde met het
uitstekende deel omhoog gericht. Raak het uitstekende
deel niet aan!

Laat het eerste deel van de urine (bij voorkeur
ochtendurine) in het toilet lopen. Vang daarna de urine
op in het urinepotje (minimaal 30 ml).

Schroef het deksel goed sluitend op het potje, zodat dit
lekdicht is. Keer het urinepotje rustig 3 tot 5 maal om.
U mag niet hard schudden.

Zet het potje rechtop neer op een vaste ondergrond.
Trek de beschermende sticker een stukje los (niet
helemaal verwijderen), zodat het afnamepunt zichtbaar
wordt.

Houd het potje vast en duw de buis met de dop in de
opening. De naald gaat door de dop heen. Wacht tot de
urine niet meer in de buis stroomt. Trek de buis uit de
opening. Herhaal deze procedure voor elke buis die u
heeft gekregen.

Meng de urine door de buis rustig 8 tot 10 maal om te
keren. Plak de sticker terug over de opening van het
deksel.

Gooi de rest van de urine weg in het toilet. Schroef het
deksel goed op het potje. Gooi het potje daarna in de
afvalcontainer.
.

Controleer uw gegevens op elke buis.
Lever de buis (buizen) in bij Atalmedial, samen met het aanvraagformulier voor
het urineonderzoek

Dieet
Afhankelijk van het urineonderzoek dat aangevraagd is, moet u al dan niet een
dieet volgen.
Zie hiervoor de specifieke informatiefolders.

Uitslag
Wij geven de uitslag van het onderzoek zo snel mogelijk door aan uw arts. Uw
arts zal u van de uitslag op de hoogte brengen.

Wat neem ik mee?
Uw arts geeft u voor het laboratorium een aanvraagformulier mee. Vergeet dit
vooral niet mee te nemen, want zonder een volledig en juist ingevuld
aanvraagformulier kunnen wij u helaas niet helpen.
Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk verplicht uw
geldig(e) zorgpas of verzekeringsbewijs te tonen en u te legitimeren met een
geldig paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument of een geldige
identiteitskaart.
Wij verzoeken u bovendien om goed te controleren of uw verzekeringsgegevens
en andere informatie correct op het aanvraagformulier zijn vermeld. Eventuele
onjuistheden kunt u doorgeven aan de balie van de polikliniek/het laboratorium.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u van maandag
t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur contact opnemen met de medische
administratie van Atalmedial op telefoonnummer 088 0037 735.

Zeer incidenteel wordt bloed of ander lichaamsmateriaal van patiënten gebruikt
voor andere onderzoeksdoelen, bijvoorbeeld voor de kalibratie van apparatuur
of als controlemateriaal voor nieuwe analyses. Dit materiaal wordt daartoe altijd
eerst geanonimiseerd zodat de resultaten van dergelijk onderzoek niet meer tot
individuele patiënten herleidbaar zijn. U kunt mondeling of schriftelijk bezwaar
maken tegen dit gebruik van uw bloed of lichaamsmateriaal bij het
laboratoriumpersoneel of de laboratoriumleiding.

