SARS-CoV-2 (COVID-19)

NIEUWE zwarte COVID-wissers
1. Wereldwijde stockbreuk e-Swab wissers
Door de SARS-CoV-2 pandemie blijven er wereldwijd tekorten aan verschillende producten.
Zo ook onze e-Swab wissers.

De voorraad is momenteel zeer beperkt. Tevens is de levering door de leverancier ook zeer beperkt.
Voorlopig kunnen we zeker nog wissers voorzien.
MAAR HET IS BELANGRIJK OM DEZE E-SWAB WISSERS TE SPAREN VOOR ANDERE ANALYSES DAN
COVID-19.

2. ALTERNATIEVE COVID WISSER
Voor de afname van COVID-19 hebben we namelijk een goed alternatief!
Deze wisser kan echter niet gebruikt worden voor de andere analyses:
-

Cultuur
Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorroea
Bordetella pertussis, normaal respiratoir panel, …

2.1 Zwarte 3D geprinte COVID-wisser + Virus Stabilization Tube
Het alternatief betreft een zeer soepele zwarte 3D geprinte wisser.
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Samen met een rode tube gevuld met een transportmedium: de VST TUBE (Virus Stabilization Tube)

= Rode tube met DRAAIDOP.
Deze wisser + VST tube wordt reeds in verschillende ziekenhuizen gebruikt, o.a. UZ Leuven, ZOL
Genk, UZ Antwerpen. Imelda Bonheiden gaat deze binnenkort ook gebruiken.

2.2 Staalafname
Gelieve uw eigen veiligheid in acht te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om
besmetting te voorkomen (handhygiëne, handschoenen, (chirurgisch) mondmasker, …)
Het betreft een soepele nasopharyngeale wisser voor een nasopharyngeale staalname:

Labo Somedi

pagina 2 van 4

SARS-CoV-2 (COVID-19)

-

Open de verpakking en neem de wisser er uit.
Volg verder de volgende afname instructies:

- Draai de rode dop van de VST tube los
- Steek de wisser in de tube
- Breek de wisser af ter hoogte van het breekpunt

- Draai de rode dop terug stevig op de tube!

OPGELET: zorg dat de tube goed dichtgedraaid is om lekken te voorkomen.
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4.2 Staalbewaring en - transport
-

Verzamel het staal in een apart zakje.

-

Steek nadien indien aanwezig, het aanvraagformulier samen met het zakje met het staal in
een tweede zakje.

-

Bezorg het staal zo snel mogelijk aan het laboratorium of verwittig de bodes dat er een staal
kan opgehaald worden.

-

Bewaar het staal in afwachting van de ophaling in de koelkast (2-8°C)

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met onze klinisch biologen via het secretariaat
van laboratorium Somedi 015 25 89 89.
Met vriendelijke groeten,
De Klinisch Biologen
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