TRIPLE FECES TEST (TFT) VOOR ONDERZOEK OP DARMPARASIETEN

Afname: De set bestaat uit 3 potjes: 2 potjes zijn gevuld met vloeistof, 1 potje is leeg.
Afname: Op 3 opeenvolgende dagen, direct na de ontlasting, het potje vullen met feces.
Op dag 1: potje nummer 1 (met vloeistof): vullen tot aan de rode pijl.
Op dag 2: potje nummer 2 (zonder vloeistof): vullen tot aan de rode pijl.
Op dag 3: potje nummer 3 (met vloeistof): vullen tot aan de rode pijl.
o
o
o
o

Indien bij de feces bloed en/of slijm wordt gezien, dit deel tevens meezenden, omdat ook hierin
parasieten kunnen zitten.
Indien bij de feces wormen of delen van wormen worden gezien, deze in potje 2 inbrengen en dit
a.u.b vermelden op het inzendformulier.
Indien u meerdere malen per dag feces produceert, toch slechts 1 keer per dag een potje vullen.
Indien u niet dagelijks feces produceert dan pas insturen indien u de 3 potjes heeft kunnen vullen.

Het potje tot aan de rode pijl vullen met feces.
Na het vullen het deksel stevig dichtdraaien en daarna het potje
krachtig schudden gedurende 20 seconden.
Verzenden:
Noteer op elk potje uw naam, geboortedatum en de afnamedatum.
Direct na het vullen van het derde potje het totale pakket tezamen met het volledig ingevulde
aanvraagformulier inleveren bij het ADC-prikcentrum.
Opmerkingen:
o De vloeistof bestaat uit: Natriumacetaat 1.5 % + Azijnzuur 2.0 % + Formaldehyde 1.5 % (SAF).
o De gebruikte vloeistof is niet drinkbaar!!! (giftig)
o Indien er toch van gedronken is dan minstens 2 bekers melk drinken en de huisarts waarschuwen.
o Huidcontact is niet schadelijk (gewoon afspoelen met water).
Deze speciale transportmedia kunnen verkregen worden via een orderformulier die u telefonisch
kunt bestellen via nr: 4345123. Of u kunt ze afhalen bij een van de ADC dependances.

Al het aan ons toegezonden onderzoeksmateriaal en gegevens kunnen - na anonimiseren – gebruikt worden voor wetenschappelijke
doeleinden. Alle hier vermelde persoonsgegevens worden in een privacybeveiligd computersysteem opgenomen. Inzage van de eigen
gegevens is altijd mogelijk.
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Zie ook www.adcnv.com

