Uygulama rehberi vajinal
smear testi
Muhtemelen sizde cinsel yolla bulaşan enfeksiyon söz konusu. Aile
hekiminiz veya uzman doktorunuzun isteği üzerine Rijnstate mikrobiyolojik
laboratuvarında tahlilin yapılması için bir vajinal smear testi (‘smir’ olarak
okunur) yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl en iyi bir şekilde yapabileceğiniz ve
materyali nereye teslim etmenizle ilgili bilgileri bu broşürde okuyabilirsiniz.
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Size ne gerekiyor?
Üzerinde adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz yazılı bir tüp ve pamuklu çubuk
içeren bir zarf.

Ne yapmanız gerekiyor?
•

•
•

Paketi açınız ve tüpü açıp hazırlayınız (bunu dikkatli bir şekilde içindeki sıvı
çıkmadan yatay pozisyona yerleştiriniz);
Steril pamuk çubuğu vasıtası ile bir sürüntü alınız:
- Pamuk çubuğunu aşağı yukarı 5cm vajinaya sokunuz.
- 10-15 saniye bir süre içerisinde pamuk çubuğunu parmak uçlarınızla
dairesel hareketlerle çeviriniz. (Dikkat! Pamuk çubuğun kırılacak noktası
vardır, bu nedenle fazla sert çevirmeyiniz ve kıvırmayınız);
Pamuk çubuğunu tüpün içine yerleştiriniz ve kırılacak yerde kırınız;
Tüpü kapağı ile kapatınız.
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Instructie vaginale zelfuitstrijk (Turks)

•

Tüpü nasıl paketleyeceksiniz?
•
•
•
•
•

Soğurma kağıdını sert plastik paketin içine koyup tüpü içine yerleştiriniz;
Soğurma kağıdı katlayınız ve sert plastik paketi kapatınız;
Sert plastik paketi plastik poşetin içine yerleştiriniz;
Daha sonra kendinden yapışkanlı bantı çıkarınız ve poşeti yapıştırınız;
Poşeti başvuru formu ile birlikte zarfın içine yerleştirdikten sonra zarfı
kapatınız.

Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium adresini görünür bir
şekilde yazınız.

Nasıl teslim edilir veya gönderilir?
Tüpü başvuru formu ile birlikte aşağıda belirtilen yerlere teslim edebilirsiniz:
• Rijnstate Arnhem, rota 42, laboratuvar gişesi, zemin kat
• Rijnstate Zevenaar, resepsiyon
• Rijnstate Velp, 6’ıncı kat, Medisch Microbiologisch en Immunologisch
Laboratorium (Tıbbi Mikrobiyolojik ve İmmünolojik Laboratuvarı) gişesi
• Rijnstate Arnhem-Zuid, rota 17, laboratuvar bayisi, 1’inci kat
• Bölgede bulunan aşı büroların birinde (prikposten) (www.rijnstate.nl/web/
Ik-ben-patient/Bloed-laten-prikken.htm websayfasına bakınız)
• Materyali normal posta ile de gönderebilirsiniz. Bunun için zarfı PostNl’nin
en yakın mektup kutusuna atınız.
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Sorular

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl
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Bu broşürü okuduktan sonra daha sorularınız var mı? O zaman Rijnstate
Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (Tıbbi
Mikrobiyolojik ve Imunolojik Laboratuvarı) 088-005 5455 telefon numarasından
irtibata geçiniz.

