Fagron Genomics
Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het correct afnemen en insturen van het DNA-staal voor onderzoek.
Daarnaast bevat het instructies voor het invullen van de online vragenlijst op fagrongenomics.com.
Inhoud van uw kit
• 1 x steriele swab
• 2 x schriftelijke toestemming patiënt, voorzien van unieke codes
• 1 x gebruiksaanwijzing
• 1 x sticker voorzien van een unieke code
Belangrijk! Lees deze informatie voordat u begint
• Het juist afnemen van het wangslijmvlies is cruciaal voor de uitkomst van de DNA analyse. Zie onderstaande
instructies voor het correct afnemen van het staal of eigen instructies.
• Draag beschermende kleding, handschoenen en een bril bij afname van het staal.
• Houd het wattenstaafje vast bij het handvat tijdens het afnemen van het staal.
• Neem het staal direct af na openen van de plastic folie.
• Zet niet teveel druk en buig het wattenstaafje niet bij het nemen van het staal van uw patiënt, dit kan het
staafje doen breken. De swab is voorzien van een breekpunt waarmee de punt van het staafje kan
worden afgebroken in een testbuis (in het labo).
Afnemen van het staal

1

2

3

Trek handschoenen aan en haal de

Om het openen van de swab te

Houd het wattenstaafje vast bij het

swab uit de folie. (zie afbeelding 1)

vergemakkelijken, houdt u het

handvat, verwijder het staafje uit de

wattenstaafje met de ene hand bij de

plastic buis en plaats de buis op

plastic buis en drukt u met uw duim

een schoon oppervlak.

op de zijkant van het handvat.

(zie afbeelding 3)

(zie afbeelding 2)
*Ga verder met stap 4 op de volgende pagina.
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Houd het handvat vast, plaats

Beweeg het wattenstaafje naar één

Herhaal stap 5 aan de andere kant van

het wattenstaafje op de tong

kant van de mond en masseer het

de mond. (zie afbeelding 6)

en bevochtig het met speeksel

gedurende tien seconden krachtig

gedurende tien seconden.

tussen de wang en het tandvlees.

(zie afbeelding 4)

Gebruik de andere hand om lichte
druk op de wang uit te oefenen.
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(zie afbeelding 5)

Nadat u het staal hebt genomen, plaatst u het wattenstaafje terug in de plastic buis en sluit deze goed. Identificeer het verzamelde
staal met de sticker die is meegeleverd in de verpakking. Stuur het staal zo snel mogelijk naar het laboratorium.

Registreer uw test & patiënt online
• Log in op het Fagron Genomics platform via fagrongenomics.com. Heeft u nog geen account of wenst u
aanvullende informatie te ontvangen? Neem dan direct contact op met uw Sales Representative.
• Doorloop de stappen op het Fagron Genomics platform. Indien u aanvullende instructies wenst te
ontvangen, neem dan direct contact op met uw Sales Representative. Een gebruikershandleiding is
beschikbaar.

Verzend uw stalen inclusief de schriftelijke toestemming
• De arts en de patiënt ondertekenen de schriftelijke toestemming in tweevoud.
• Volg de instructies van uw Sales Representative voor het versturen van het staal inclusief één exemplaar van
de schriftelijke toestemming. Stalen zullen niet worden verwerkt zonder schriftelijke toestemming of indien
informatie ontbreekt.
• Binnen ongeveer 4 tot 5 weken zal de voorschrijvend arts per mail worden geïnformeerd over de
beschikbaarheid van de resultaten.
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