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Bijsluiter botdonatieset botlap 

1. Deze set bestaat uit:  

 Botweefselverpakkingsset met sluitingen, steriel verpakt in laminaat 
 Stickervel met unieke identificatie code 
 Groene attentie stickers ‘Autoloog’  
 Formulier PR.SB.FOR.001 Aankondiging botdonatie AUTOLOOG 
 Formulier PR.SB.FOR.004 Verklaring arts opslag autoloog botweefsel (informed 

consent) 

 Formulier PR.SB.FOR.008 Aanvraagformulier levering autoloog botweefsel 
 Blister met absorberend papier, 2 bloedafname buizen, safety bag en Polymed 

verzendetui 
 Deze bijsluiter 

NB: Indien de set niet compleet is graag retourneren. Let op de vervaldatum. 

2. Bloedafname 

 Neem minimaal 5 ml bloed af in de meegeleverde buizen. 
 Voorzie beide buizen van een klein etiketje met identificatiecode  
 Verpak de buizen in de blister met absorberend papier  

 Voorzie de blister van een patiëntensticker en een groen ‘uitsluitend autoloog’ etiket 
 Verpak de blister in de safety bag, plaats in de Polymed verzendetui 

3. Uitname, verpakken en tijdelijke opslag: 

 De botlap dient eerst te worden gereinigd door de operatie-assistent. Deze verwijdert 
fascie, slijpsel en andere weefselrestanten. 

 Spoel desgewenst de botlap in een fysiologische zoutoplossing. 
 Deponeer de botlap in de zak en druk de meeste lucht met de handen weg. 
 Draai de bovenkant in een streng dicht en vouw deze dubbel. 
 Bindt de dubbelgevouwen streng strak af met bijgeleverde sluiting. 

 Neem een tweede verpakking en herhaal de bovenstaande handelingen. 
 De dubbel verpakte botlap omgekeerd en samen met patiëntensticker in de derde zak 

plaatsen en deze dichtbinden met bijgeleverde sluiting. 
 Voorzie buitenste verpakking van een patiëntensticker en een sticker met identificatie 

code en een groen ‘uitsluitend autoloog’ etiket. 
 Plaats de verpakte botlap zo spoedig mogelijk in de vriezer van de OK (minus 20°C of 

lager).  

4. Aankondiging: 

 Vul formulier PR.SB.FOR.001 Aankondiging botdonatie AUTOLOOG en PR.SB.FOR.004 

Verklaring arts opslag autoloog botweefsel (informed consent) volledig in en mail deze 
zo spoedig mogelijk na de uitname naar processing@etb-bislife.org 

 Stuur de buizen en het restant van de stickers in de Polymed verzendetui en verzend 
z.s.m. naar ETB-BISLIFE. Vul PR.SB.FOR.008 ‘Aanvraagformulier levering autoloog 
botweefsel’ in en berg deze op in het patiëntendossier, deze wordt bij terugplaatsing 
van de botlap gebruikt om deze bij ETB-BISLIFE te bestellen. 

 Een medewerker van ETB-BISLIFE neemt z.s.m. contact op voor verdere afhandeling. 


