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Kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a tájékoztatót, mely részletesen bemutatja az EASY szolgáltatási folyamatot. 

Az EASY a méhnyakrák megelőzésének különlegesen hatékony eszköze. A Neumann Labs EASY önmintavételi tesztje otthon 
elvégezhető, diszkrét, gyors, egyszerű, biztonságos és fájdalommentes. A teszt segítségével kimutatható a méhnyakrák 
kórokozójaként ismert humán papillómavírus, azaz a HPV. 
Ön a saját otthonában elvégezheti a mintavételt, majd mintáján korszerű laboratóriumi elemzést végzünk. A teszt elvégzését 
javasoljuk a 30 év feletti, a saját és családjuk egészsége iránt felelősségteljes nők számára. 

Az egyes HPV vírustípusok hordozása különböző kockázatot jelent a méhnyakrák kialakulása szempontjából. A magas kocká-
zatú csoportba ma 14 HPV típust sorol az orvostudomány. Az Ön biztonsága érdekében ezek közül az EASY HPV teszt egyedi 
módon külön-külön mutatja ki a 7 legveszélyesebb típust (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), míg a további 7 típus (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68)
jelenlétét összevont módon értékeli.
A méhnyakrák a nők körében a 4. leggyakoribb ráktípus. Világszerte évente több mint félmillió új esetet regisztrálnak, 
Magyarországon évente közel 1500 új beteget diagnosztizálnak. Ezen adatokat súlyosbítja az a tény, hogy különösen a fiatal 
és középkorú nőket érinti, például az emlőrákhoz képest a méhnyakrák átlagosan 15 évvel hamarabb jelentkezik. A HPV fertő-
zéses esetek többségében az immunrendszer a kórokozóval hatékonyan veszi fel a harcot, az esetek másik részében a fertőzés 
éveken, évtizedeken keresztül fennáll. A hosszú ideig fennálló HPV fertőzés elváltozásokat alakít ki a méhnyakon, melyek idővel 
rosszindulatú daganatos elváltozássá, méhnyakrákká alakulhatnak át. 
A megelőzés szempontjából kiemelt fontosságú a 30-65 éves korosztályba tartozó, szexuálisan aktív nők HPV státuszának 
rendszeres nyomon követése. Az időben felismert fertőzés segít egy esetleges méhnyaki elváltozás hatékony kezelésében, 
így megelőzhető a rosszindulatú méhnyaki daganat kialakulása.

Az EASY mintavételi csomaggal kényelmesen, egyszerűen, otthoni környezetben elvégezhető HPV tesztelési lehetőséget adunk 
az Ön kezébe. A csomagban megtalálja a mintavételi eszközt és a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat. Az EASY minta- 
vételi csomag megrendelhető honlapunkon az alábbi címen: www.neumannlabs.com/products/easy-hpv-teszt . 
Ne feledje, amennyiben szeretné igénybe venni szolgáltatásunkat mindenképp regisztráljon honlapunkon a vásárlás során, vagy 
azt követően az alábbi címen: www.neumannlabs.com/account/register .

EASY SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KÖVESSE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET! 
1. Amennyiben vásárlás során még nem tette meg, regisztráljon honlapunkon az alábbi címen: 

www.neumannlabs.com/account/register .

2.  Bontsa ki a csomagot és vegye szemügyre annak tartalmát: 

 • Evalyn Brush önmintavételi eszköz steril csomagolásban 
 • EASY Szolgáltatási tájékoztató 
 • Evalyn Brush mintavételi tájékoztató 
 • EASY Vizsgálatkérő, rátűzve a mintaazonosító vonalkódok 
 • EASY Beleegyező nyilatkozat, 2 példányban 
 • UN3373 jelölésű csomagolás a visszaküldéshez 
 • lezáró matrica 

A csomag teljes tartalmára szüksége lesz a megfelelő mintavételhez, a minta laborunkba való visszajuttatásához 
és a vizsgálathoz elengedhetetlenül szükséges adatok megfelelő adminisztrációjához. 
A vizsgálat elvégzéséhez szükségünk van az Ön által Evalyn Brush önmintavételi eszközzel levett ún. hüvelyi önminta- 
vételes mintára. 

3.  A mintavétel előtt olvassa el az Evalyn Brush mintavételi tájékoztatót, mely lépésről lépésre mutatja be a mintavétel 
folyamatát. 
A mintavétel fájdalommentes, gyors, biztonságosan és könnyen elvégezhető. 
Ne feledje, a sikeres vizsgálat érdekében, mintáját legkésőbb 7 napon belül várjuk vissza az alábbi pontokban ismertetett 
módon!

4. Az Evalyn Brush mintavételi tájékoztató lépéseit követve végezze el az önmintavételt az Evalyn Brush mintavételi eszköz 
segítségével!

5. A mintavétel után a mintavevő áttetsző műanyag szárára ragassza fel a Vizsgálatkérő dokumentumon található minta- 
azonosító vonalkód matricák egyikét, majd helyezze vissza a mintavevőt az eredeti csomagolás műanyag tokjába. 
Amennyiben a művelet során a matrica megsérül, elvész, vagy nem ragad megfelelően, használja fel a vonalkód matrica 
másik példányát. 
Az EASY Vizsgálatkérőre tűzött vonalkód matricák utolsó példányát kérjük ne használja fel!  
Vigyázzon, ne szakítsa le az EASY Vizsgálatkérőre tűzött megmaradt vonalkódo(ka)t!

ITT KEZDJE!

FORDÍTS!
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6. A mintavételt követően az Evalyn Brush mintavevőt tartsa szobahőmérsékleten és óvja a közvetlen napfénytől! 
Kérjük, a mintavételt követően mielőbb kezdje meg a dokumentumok kitöltését és a visszaküldési csomag összeállítását!

7.  Töltse ki az EASY Beleegyező nyilatkozatot két példányban és írja alá! 
Ne feledje, hogy törvényi kötelezettségeink értelmében csak akkor áll módunkban teljeskörű szolgáltatást nyújtani 
az Ön számára, amennyiben az EASY Beleegyező nyilatkozat minden pontjára belegyező választ adott, és ezt aláírásával 
is megerősítette.

8. Az EASY Beleegyező nyilatkozat másodpéldányát tegye el saját részére! 
Ennek jobb felső sarkában található vonalkód és számsor az Ön mintaazonosítója, mely jelszóként szolgál a vizsgálati 
eredmény megnyitásához, ezért kérjük, jól őrizze meg!

9. Adja meg a minta kezeléshez szükséges adatait az EASY Vizsgálatkérő kitöltésével! 
Vigyázzon, ne szakítsa le az EASY Vizsgálatkérőre tűzött megmaradt vonalkódo(ka)t!

10.  A visszaküldési csomag összeállításához készítse elő az alábbiakat: 

• az Ön mintáját tartalmazó Evalyn Brush önmintavevő a műanyag tokban 
• az Ön által kitöltött EASY Vizsgálatkérő 
• az Ön által kitöltött és aláírt EASY Beleegyező nyilatkozat 
• UN3373 jelölésű doboz, benne biztonsági tasak nedvszívó párnával 
• lezáró matrica 

Ellenőrizze, hogy az önmintavételt követően a mintavevő szárára felragasztotta a vonalkód matricát és a mintavevőt 
megfelelően helyezte vissza az eredeti csomagolás műanyag tokjába! 
Győződjön meg róla, hogy az EASY Vizsgálatkérőt hiánytalanul töltötte ki, illetve az EASY Belegyező nyilatkozat minden 
pontjára beleegyező választ adott, és aláírta azt!

11.  Csúsztassa a biztonsági tasakba a műanyag tokban lévő Evalyn Brush mintavevőt!

12.  Zárja le a tasakot a tasakon jelölt módon, majd helyezze vissza a tasakot az UN3373 jelölésű dobozba!

13.  Hajtsa össze, majd tegye bele a dobozba az EASY Vizsgálatkérőt – rajta a maradék vonalkódokkal – és az EASY Belegyező 
nyilatkozatot!

14.  Zárja be a dobozt és ragassza le a lezáró matricával! 

15. Ezt követően a csomagot tartsa szobahőmérsékletű helyen, óvja a közvetlen napfénytől!

16. Az összeállított és lezárt visszaküldési csomagot a mintavételt követően legkésőbb 7 napon belül adja le mintagyűjtőpont-
jaink valamelyikén, melyek listáját megtalálja honlapunkon az alábbi címen: www.neumannlabs.com/pages/leado-pontok . 
A gyűjtőpontokon a leadás gyors, egyszerű, ingyenes.

17. Amennyiben postán szeretné beküldeni mintáját, kérje tájékoztatónkat ennek módjáról a kerdes@neumannlabs.com 
e-mail címen!

A leadást követően az Ön csomagját munkatársaink központunkba szállítják, ahol az Ön adatait regisztráljuk és biztonságosan 
kezeljük. Mintáját molekuláris laboratóriumi tesztelésnek vetjük alá, majd vizsgálati eredményét szakorvosi véleményezést 
követően titkosított formában küldjük el az Ön által megadott és a regisztráció során ellenőrzött e-mail címre.
Eredménye az alábbi e-mail címről jelszóval védett pdf dokumentumként érkezik postafiókjába: easy.hpv.test@doktor24.hu. 
Eredménye megtekintéséhez Adobe Reader szoftverre lesz szüksége. Amennyiben nincs a gépén telepítve, letöltheti a következő 
címen: https://get.adobe.com/reader/ . 
A pdf dokumentum megnyitásához jelszóként használja az Ön mintaazonostóját, mely az Ön EASY Beleegyező nyilatkozatának 
jobb felső sarkában található számsor.

Bármilyen kérdésben szívesen állnak rendelkezésére a Neumann Labs munkatársai az alábbi elérhetőségeken!

 web:  www.neumannlabs.com
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