Ziekenhuisapotheek ETZ, Klinisch Farmaceutisch Laboratorium (KFL)

Verzending KFL
Overigen
Diversen
Versie 4
Datum 10-1-2022
Afnamemateriaal
Verzending KFL in serum, EDTA-plasma, heparine-plasma en urine

Buistype + volume + kleur
Afhankelijk van bepaling in overleg met KFL: Heparinebuis met groene dop;
EDTA-buis met paarse dop; Stolbuis met rode dop; Urinebuis.
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Afnamecondities
Wanneer de bepaling niet opgenomen is op de bepalingenwijzer, neem dan contact op met het KFL om na te gaan welke soort materiaal (kleur buis) nodig is voor de
bepaling (tel. 013-2215662). Materiaal wat is afgenomen in een verkeerde buis wordt niet in behandeling genomen.
Belangrijk: noteer de naam van de gewenste bepaling in ons EPD bij de order.

Bepalingsfrequentie
Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden
Normaal
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Voor meer informatie zie: -
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Toxisch
-

Klinische betekenis
-

Overige opmerkingen
-

Voor de laatste versie, kijk op https://www.etz.nl/Specialisme/Ziekenhuisapotheek/Klinisch-Farmaceutisch-Laboratorium
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Ziekenhuisapotheek ETZ, Klinisch Farmaceutisch Laboratorium (KFL)

Verzending KFL
Overigen
Diversen
Versie 4
Datum 10-1-2022
Uitvoerende instelling
Laboratorium
Afhankelijk van de aanvraag
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL
LIMS-code
OPSTG = Verzending Hep. KFL (‘groen’)
OPSTP = Verzending EDTA KFL (‘paars’)
OPSTR = Verzending serum KFL (‘rood’)
OPSTU = Verzending urine KFL
Wanneer de gewenste bepaling niet in ons EPD of op de bepalingenwijzer is terug te vinden, kan de aanvraag worden gedaan met de LIMS-code OPSTR, OPSTG,
OPSTP of OPSTU.

Bepalingsmethode
Afhankelijk van de aanvraag

Verzendconditie
Kamertemperatuur (15-25 °C), tenzij anders staat voorgeschreven.

Bewaarconditie
Koelkast (2-8 °C), tenzij anders staat voorgeschreven.

Opmerkingen
Overleg altijd met dienstdoende apotheker over de klinische relevantie en het honoreren van de aanvraag.

Contactpersoon
Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties
-

ISO-15189 scope
Afhankelijk van de aanvraag

Scope
Afhankelijk van de aanvraag

NZA code
-

Wijzigingen
20220110 VvW: Tekstuele aanpassingen.
20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.
20190728 ML: OPSTU toegevoegd bij LIMS-code. Urine toegevoegd bij verzending KFL. Urinebuis en foto toegevoegd bij monstermateriaal.
Bij hoeveelheid ‘(6 ml)’ verwijderd.

Voor de laatste versie, kijk op https://www.etz.nl/Specialisme/Ziekenhuisapotheek/Klinisch-Farmaceutisch-Laboratorium
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