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APD PET test
Beste _____________________________,
U wordt uitgenodigd voor een PET-test op ________ om _______uur.
Wij vragen u voor deze test het volgende te doen:
24-uurs urine te sparen en 24-uurs dialysaat sparen.
24-uurs urine sparen gaat als volgt:
 Als u opstaat plast u goed uit in de toilet.
 Daarna vangt u elke keer dat u moet plassen de urine op in de bijgeleverde bokaal. Dit
doet u tot de volgende ochtend op de tijd dat u was begonnen met sparen. U plast dan
weer goed uit en deze urine gaat nog in de bokaal. U bent klaar met sparen.
 U noteert de hoeveelheid van de urine die in de bokaal zit.
 De hoeveelheid is: _____________________________________________________



U doet de deksel op de bokaal en zwenkt de bokaal een paar keer heen en weer.
Met het meegegeven buisje met bruine dop neemt u een monster van de urine.

24-uurs dialysaat sparen gaat als volgt:
 Op _______________dag _______________ bouwt u de machine op zoals u gewend
bent maar de laatste inloop vervangt u voor een 3,86%.
 Let op als u geen andere glucose gebruikt als laatste inloop moet de machine op
“glucose andere” gezet worden. Als u niet weet hoe dat moet vraagt u het even aan onze
verpleegkundigen.
 U noteert het tijdstip wanneer de 3,86% gaat inlopen. Tijd is:_______________
 Op _______________dag _______________ bouwt u de machine op zoals u gewend
bent maar nu met de laatste inloop volgens u eigen schema.
 Let op als u gisterenavond de machine op “glucose andere” heeft ingesteld dan moet
deze nu weer terug gezet worden. Eventueel vraagt u weer hulp aan onze
verpleegkundigen.
 Als u zich voor de nacht aan de machine gaat aansluiten hangt u een kweekzakje aan de
uitlooplijn en laat deze vol lopen.
 U noteert de tijd dat de uitloop plaatsvindt. Tijd is: _______________
 U noteert de hoeveelheid van de eerste uitloop. Eerste uitloop is: _______________
U neemt mee naar het onderzoek:
 Dit ingevulde formulier
 Het kweekzakje
 Map met lijsten
 Pro card
Vriendelijke groeten, Het PD-team
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