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Instructie voor de afname van pus en Instructie voor de afname van pus en Instructie voor de afname van pus en Instructie voor de afname van pus en punctatenpunctatenpunctatenpunctaten    

Het materiaal kan met een wattenstok worden afgenomen, maar om te voorkomen dat er een 
besmetting met de normale huidflora plaatsvindt, kan men -indien mogelijk- het beste de pus opzuigen 
met een steriele spuit. Ook voor diepere abcessen geniet afname van het materiaal in een steriele 
spuit de voorkeur. Bij deze wijze van afnemen is het materiaal zeer geschikt voor het onderzoek naar 
anaëroben. 

BenodigdhedenBenodigdhedenBenodigdhedenBenodigdheden 

• wattenpropje 

• huiddesinfectans 

• steriele spuit (met schroefdopje) 

• transportmedium (E-swab)                                                     
E-swab (verkrijgbaar bij MMI) 

    
AnalysemonsterAnalysemonsterAnalysemonsterAnalysemonster                                          

• pus                                                            

• punctaat 
 
    
AanvAanvAanvAanvraagraagraagraag 
De aanvraag voor het afnemen van materiaal wordt geregeld door de huisarts en medisch specialist. 
Voor de aanvraag van dit onderzoek kan het probleemgericht aanvraagformulier voor huisartsen en 
het aanvraagformulier microbiologie worden gebruikt. Alle gegevens moeten correct worden ingevuld 
(patiëntensticker). Vergeet de afname datum niet te vermelden. Bij voorkeur ook de klinische 
informatie invullen. Het monster moet voorzien worden met de naam en geboortedatum van de patiënt 
(bij voorkeur m.b.v. een patiëntensticker). 
 
    
AfnameAfnameAfnameAfname    

1. De huid rond de punctieplaats ontsmetten. 
2. Met een spuit ongeveer 2 ml pus/punctaat opzuigen. 
3. De naald verwijderen in de daarvoor bestemde naaldencontainer. 
4. Het dopje op de spuit schroeven. 

                                                                                                         het opzuigen van materiaal 

Alleen bij zeer kleine hoeveelheden de pus met behulp van een E-swab afnemen. 
 
Gebruiksaanwijzing van de E-swab: 

1. Open de verpakking. 
De wisser bovenaan vastpakken bij de afname van het monster en niet onder het rode 
streepje. 

2. Met de wisser materiaal afnemen. 
3. Open het buisje en steek de wisser erin. 
4. Breek de wisser af bij het breekpunt (= rode streep). 
5. Draai de dop op het buisje tot deze goed gesloten is. 
6. Noteer identificatiegegevens op het buisje (of plak een sticker). 

 
 
 
 
 
 
Het materiaal wordt samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar het 
MMI gebracht. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje “Bewaar- en transportinstructies” 
onder het onderdeel “Informatie voor aanvragers” op onze website www.mmilab.nl. 
 


