Snelle referentiegids
ThinPrep® Pap Test
Instructies voor monsterverzameling
Protocol voor de Rovers® Cervex-Brush® Combi bij de ThinPrep Pap Test
• Zet alles klaar voordat u aan de procedure begint.
•	Controleer de uiterste gebruiksdatum op het potje. Gebruik geen potjes
waarvan de gebruiksdatum vervallen is.
•	Controleer of de complete plastic verzegeling van het deksel van het potje
verwijderd en weggegooid is.
•	Vul de patiëntgegevens op zowel het aanvraagformulier als het potje volledig
in. Als er gegevens ontbreken op het potje, bestaat de kans dat het monster
wordt teruggestuurd.
• Verwijder het deksel van het potje voor het nemen van het uitstrijkje.
• Indien het speculum gelubriceerd moet worden, dient wat warm water gebruikt te worden.
	Indien nodig kan een kleine hoeveelheid wateroplosbaar glijmiddel worden aangebracht op het buitenste gedeelte
van het speculum. Zorg daarbij dat u de punt vermijdt, aangezien dit het ThinPrep Pap Test proces kan beïnvloeden.

Noteer het ID van de patiënt op het potje zoals gevraagd door de lokale overheden.
De patiëntinformatie en medische geschiedenis op het cytologie aanvraagformulier.

Neem voldoende materiaal uit de baarmoederhals met een Rovers Cervex-Brush Combi
(bezemachtig instrumentje met een geïntegreerd endocervicaal afnameborsteltje). Desgewenst kan
het speculum worden verwarmd en gelubriceerd met handwarm water. Indien nodig kan een kleine
hoeveelheid wateroplosbaar glijmiddel worden aangebracht op het achterste speculumblad. Plaats
het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de
andere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Druk zachtjes en draai de
borstel 2 keer rond met de klok mee.
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Spoel de Rovers Cervex-Brush Combi meteen uit in het potje met PreservCyt

oplossing door hem
10 keer op de bodem van het potje te drukken waardoor de borstelhaartjes uit elkaar komen te staan.
Draai het borsteltje tenslotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Controleer de Rovers
Cervex-Brush Combi visueel om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven. Gooi het
afnameborsteltje weg. Laat de kop van de Rovers Cervex-Brush Combi niet achter in het potje.
®

Draai het dopje er zodanig op dat de markering op het dopje over de markering op het dopje valt.
Het dopje niet te hard aandraaien.

Plaats het potje en aanvraagformulier in een monsterzakje voor transport naar het laboratorium.

Veelgestelde vragen
Wat moet ik doen als het potje is omgestoten?
Als het potje wordt omgestoten nadat het uitstrijkje is genomen, controleer dan of er nog vloeistof in het potje is achtergebleven. Als
ongeveer een derde van de vloeistof nog in het potje zit, mag het potje nog voor verwerking naar het laboratorium worden gezonden. Maak
een aantekening op het aanvraagformulier om laboratorium te informeren over het gemorste materiaal. Vul de inhoud van het potje niet aan
met vloeistof uit een ander potje; in het laboratorium zal worden gezorgd dat de hoeveelheid eventueel wordt aangepast.

Kan ik een ThinPrep uitstrijkje nemen als de patiënt menstrueert?
Nee. Afname tijdens de menstruatieperiode dient te worden vermeden.

Kan ik de Rovers Cervex-Brush Combi gebruiken als er stenose is van het ostium?
De Rovers Cervex-Brush Combi heeft een geïntegreerd endocervicaal borsteltje dat in de meeste gevallen gebruikt kan worden.
Wanneer sprake is van ernstige stenose, kan overwogen worden uitsluitend een endocervicaal borsteltje te gebruiken.

Kan ik de Rovers Cervex-Brush Combi gebruiken om uitstrijkjes uit de fornix te nemen?
Nee, voor het nemen van uitstrijkjes uit de fornix wordt de standaard Rovers Cervex-Brush aanbevolen. Met het instrument dienen vegende
bewegingen te worden gemaakt.

Kan ik de Rovers Cervex-Brush Combi gebruiken als er veel ectropion aanwezig is?
Ja, de Rovers Cervex-Brush Combi kan gewoon worden gebruikt. Voor het specifieke gebied van ectropion moet daarnaast echter ook
een ronddraaiende vegende beweging worden gemaakt met een standaard Rovers Cervex-Brush. Beide instrumenten dienen te worden
uitgespoeld in hetzelfde potje.

Mag ik gebruikmaken van een glijmiddel?
Indien het speculum gelubriceerd moet worden, dient wat warm water gebruikt te worden. Indien nodig kan een kleine hoeveelheid
wateroplosbaar glijmiddel worden aangebracht op het buitenste gedeelte van het speculum. Zorg daarbij dat u de punt vermijdt, aangezien
dit het ThinPrep Pap Test proces kan beïnvloeden.

Moet ik een apart monster nemen voor HPV-tests?
Nee. HPV-tests kunnen worden uitgevoerd met hetzelfde materiaal dat is verkregen voor de ThinPrep Pap Test.

Wel doen

• Als er te veel slijm aanwezig is, dient dat voorzichtig weggehaald te worden voordat het monster genomen wordt.
•	De Rovers Cervex-Brush Combi dient 2 maal met de klok mee rondgedraaid te worden.
• 	Plaats het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de andere borstelhaartjes volledig
contact maken met de baarmoedermond
•	Steek de Rovers Cervex-Brush Combi meteen in het potje door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken, waardoor de
borstelhaartjes uit elkaar komen te staan. Draai het borsteltje tenslotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Controleer de Rovers
Cervex-Brush Combi visueel om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven. Gooi het afnameborsteltje weg.
•	Plaats het deksel op het potje en draai het zodanig vast dat de zwarte markeringsstreep op het deksel voorbij de zwarte markeringsstreep op
het potje gaat om morsen te voorkomen
•	Plak niets op het ongelabelde gedeelte van het potje zodat de inhoud zichtbaar blijft
•	Monsters dienen onverwijld naar het lab gezonden te worden

Niet doen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak de baarmoederhals niet stelselmatig schoon en maak geen uitstrijkje van de baarmoederhals voordat u een monster neemt.
Gebruik geen niet-wateroplosbare glijmiddelen die carbomeren bevatten
Laat het afname-instrument niet in het potje staan terwijl u met de patiënt bezig bent
Draai het deksel niet te strak op het potje
Laat de kop van de Rovers Cervex-Brush Combi niet achter in het potje
Plak nooit meer dan één label op het potje
Plak de labels met streepjescodes niet verticaal op het potje, maar horizontaal
Plak geen labels over het deksel van het potje
Gebruik geen potjes waarvan de gebruiksdatum vervallen is
De potjes dienen onverwijld naar het laboratorium gestuurd te worden
Niet gebruiken tijdens zwangerschap
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