HANDLEIDING VERPAKKEN VAN DIAGNOSTISCH MATERIAAL
HISTOLOGISCH MATERIAAL:
1. Een lekvrije, breukvrije, primaire container.
2. Absorberend materiaal, los in sealbag!
3. Sealbag, waar 1 en 2 worden ingesloten.
4. Easy slider envelop voorzien van adressticker Valuepath, Antwoordnr.
5. Stijf karton in de envelop. Dit karton dient dubbel gevouwen te zijn en het materiaal wordt
tussen de kartonlagen gebracht.
CYTOLOGISCH MATERIAAL:
1. Glaasjes in kunstof koker en dan in “gripzakje” (geen absorberend materiaal toevoegen en
geen sealbag).
2. Easy slider envelop, voorzien van adressticker Valuepath, Antwoordnr.
3. Stijf karton in de envelop. Dit karton dient dubbel gevouwen te zijn en het materiaal wordt
tussen de kartonlagen gebracht.
SECTIES:
In geval van secties hebben wij als regel: vooraf telefonisch overleg met onze praktijk. Wij
adviseren in voorkomende situaties vervoer van sectiemateriaal te laten plaatsvinden middels
een vervoersdienst die daartoe de benodigde vergunningen heeft zoals Ophaaldienst Miedema,
tel. 0543-474545
Alle materiaal dat door de brievenbus kan mag zonder postzegel via het antwoordnummer
worden ingestuurd.
Grotere weefseldelen kunnen eerst in de praktijk (na te zijn ingesneden om het indringen van het
fixativum te vergemakkelijken) in voldoende formaline worden gefixeerd en daarna (afgedept)
worden verpakt in een sealbag (dit is dan de eerste container). Vervolgens met enig absorberend materiaal in een tweede sealbag verpakken. Het geheel kan nu veilig worden verstuurd
in een envelop of doos. Tip: Bij insnijden van een weefselstuk om fixatief te laten indringen is het
raadzaam om zodanig in te snijden dat het kritische gedeelte intact blijft.
Milt: Eerst fixeren zoals beschreven. Daarna stukjes uitsnijden op grens van normaal naar
abnormaal omdat daar evt. nog vitaal tumorweefsel aanwezig is. Restant even bewaren tot na
uitslag patholoog.
Bij het verzenden van pakjes heeft u 2 mogelijkheden: u verstuurt gefrankeerd naar Postbus 144 te
Valkenburg of ongefrankeerd naar ons antwoordnummer. In het laatste geval brengen wij de portokosten
van het pakje in rekening.
Wij verzoeken u vriendelijk de enveloppen niet te beschrijven, te beplakken, te voorzien van nietjes of
het lipje van de “rits” te verwijderen. Deze enveloppen zijn bedoeld voor hergebruik.

Op werkdagen zijn wij doorlopend telefonisch bereikbaar voor informatie of advies!

Postbus 144, 6300AC VALKENBURG
www.valuepath.nl

T 045 5451273
F 084 7413160
info@valuepath.nl

