MDL-centrum

Op juiste wijze opvangen ontlasting monster
MDL patiënten
Uw behandelend arts en/of verpleegkundig specialist/ physician assistant/
verpleegkundige heeft met u afgesproken om ontlasting op te vangen voor nader
onderzoek. Voor een betrouwbaar resultaat zonder kans op vervuiling van het
ontlasting monster kunt u met de fecesvanger makkelijk, eenvoudig en hygiënisch
een monster opvangen met uw ontlasting. In deze folder krijgt u informatie over de
werking en het gebruik van de fecesvanger.
Benodigdheden

 Nieuw schoon ontlasting opvangpotje
 Fecesvanger

De fecesvanger is alléén verkrijgbaar op het
laboratorium;
 Ziekenhuislocatie Almelo, ·
Laboratorium route 0.1
 Ziekenhuislocatie Hengelo,
Laboratorium route 0.3

Werkwijze

1. Open de fecesvanger door het papier
voorzichtig in de richting van de pijlen te
openen.
2. Plak de fecesvanger achterop de toiletbril,
zoals op plaatje 1 is aangegeven.
3. Voorkom dat het papier in aanraking
komt met het water.
4. Neem nadat u ontlasting heeft gehad een
monster van het papier, zoals is
aangegeven op plaatje 2.

1

2

5. Na het nemen van het monster maakt u
de fecesvanger aan beide uiteinden los,
waarbij u de uiteinden in elkaar knijpt.
6. Laat het in het toilet vallen en wacht even
een moment, zodat het papier zacht
wordt en gemakkelijk doorgespoeld kan
worden.
NB: ook als u een vlakspoeltoilet heeft raden
wij u aan om de fecesvanger te gebruiken.

Inleveren

Het ontlasting monster kunt u inleveren bij
een Medlon prikpost bij u in de buurt of bij
het laboratorium ZGT;
 Ziekenhuislocatie Almelo,
route 0.1
 Ziekenhuislocatie Hengelo,
route 0.3.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder
vragen, neem dan contact op met het MDL
centrum. Bereikbaarheid van maandag tot
vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur op
telefoonnummer 088 708 70 70.
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Het ontlasting opvangpotje zijn voor
patiënten met een maag-, darm- en
leverziekte verkrijgbaar bij;
 Ziekenhuislocatie Almelo,
Polikliniek MDL, route 0.7 en
Laboratorium route 0.1
 Ziekenhuislocatie Hengelo,
Polikliniek MDL, route 0.4 en
Laboratorium route 0.3

