I. MY LIFE. MY BLOOD. MY CH ECK.
Lees voordat u begint zorgvuldig deze
handleiding.
Verstuur de urine op de dag van afname.
Vragen of opmerkingen over dit product?
Bel of mail
.

Gebruiksaanwĳzing urine
afname voor de man
De Urine afnameset bestaat uit de volgende onderdelen:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

LET OP:
Voor het vaststellen van eventuele microbiologische
afwijkingen die in urine geconstateerd kunnen worden,
is de eerste straal urine die wordt uitgeplast nodig.
Dit mag ochtend urine zijn maar is niet noodzakelijk.

Nadat u het dopje van de lege spuitaf heeft gehaald,
pakt u het rietje (buisje).

Hou het uiteinde van het rietje vervolgens in uw
urine.

U plaatst vervolgens de brede kant van het rietje op
de voorkant van de spuit.

Trek vervolgens aan de steel aan de achterkant van
de spuit, zodat de spuit zich automatisch vult met
urine.

Stap 5

Stap 6

Stap 7

De spuit heeft zich nu gevuld met urine en het rietje
is er vanaf.

U kunt nu de steel van de achterkant van de spuit
afbreken.

Drukt u nu goed het dopje weer op de voorkant van de
spuit.

Doe dit voorzichtig, u buigt de steel die vervolgens
zal afbreken. De afgebroken steel kunt u bij het
reguliere afval deponeren.

Nu kunt u het grotere zakje
erbij pakken en de spuit met
uw urine daarin stoppen.
In het zakje bevindt zich
reeds een absorptiemat. Dit
is een matje die eventuele
lekkage absorbeert.

Voor het verzamelen van uw urine, kunt u gebruik
maken van een glas, beker, jampot, etc. mits deze
voor gebruik grondig gereinigd, uitgespoeld met
water en droog zijn. U kunt uw glas/beker/pot direct
in uw urinestraal houden en weghalen wanneer deze
voldoende gevuld is.
Haal vervolgens het dopje van de spuit af.

1. Een spuit
2. Een dop voor op de spuit
3. Een buisje (rietje) voor op de spuit

Heeft u vragen of suggesties?
Neem dan contact met ons op!
+31 (23) - 5300 538 (tijdens kantooruren)
support@i-thatsme.nl
SOATestAnywhere B.V.
Haarlem

Stap 4
Nadat de spuit zich gevuld heeft met urine, houdt u
het uiteinde van het rietje boven uw glas/beker/pot.
Haal vervolgens het rietje weer van de spuit af.
Als u het rietje boven uw glas/beker/pot houdt, dan
loopt het rietje vanzelf leeg. Zo voorkomt u geknoei
met urine.

Om het zakje luchtvrij en
waterdicht te verpakken,
dient u de zilverfolie strip
dat zich in de opening van
het zakje bevindt, los te
trekken.
Nu kunt u de beide kanten
van de opening van de zak
tegen elkaar aan drukken.
Uw urine is nu klaar voor verzending.

