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Instructies voor het zenden van monsters via de buizenpost naar de dienst Pathologische Anatomie

1. Welke monsters mogen verstuurd worden?
Verse monsters (weefsels of vochten) die passen in een potje van 60 ml tot 200 ml.
Gefixeerde monsters in voorgevulde NF4-, AFA- of cytolyt-potjes.

2. Verpakking.
De potjes moeten goed dichtgedraaid zijn (geen lekken!).
Verpak de potjes in een droog en proper washandje.
Steek het washandje met het bijhorende aanvraagformulier voor Pathologische anatomie in een zakje.
Sluit het zakje goed af. 1 zakje = 1 patiënt.
Steek dit zakje met washandje (om de schokken te dempen) in de koker.
Sluit de koker correct.
N.B. Verzendingen van potjes zonder begeleidend aanvraagformulier kunnen in het labo niet aanvaard
worden.

3. Inhoud van een verzending.
Alle potjes moeten een unieke nummering hebben. Alle potjes van één zending moeten bovendien vermeld
worden op het begeleidende aanvraagformulier met een korte beschrijving van hun inhoud.
1 koker = 1 zakje = 1 patiënt = 1 aanvraagformulier!

4. Opsturen naar de dienst Pathologische anatomie.
Sluit de koker correct (kliksysteem)
Plaats de koker in het station (oriëntatie niet van belang)
Druk 90, vervolgens PTT
Wacht tot de koker effectief vertrekt
Noteer in het logboek naast het buizenstation dat de zending effectief vertrokken is
Bij versturen van vriescoupe, bevestiging vragen via telefoon en registeren
Daarna kan een volgende koker verstuurd worden.

5. Wanneer ?
Verzenden is alleen mogelijk op maandag tot vrijdag tussen 8u - 17u15.
Op zaterdag en zondag is verzenden niet mogelijk.

6. Terugsturen van een lege koker vanuit de dienst Pathologische Anatomie naar het operatiekwartier.
Sluit de koker correct (washandje en zakje blijven erin)
Plaats in vrij station
Druk 100, vervolgens PTT
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