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Utasítások az otthoni teszt elvégzéséhez

Hogy néz ki az önellenőrző teszt?
Az Evalyn®Brush egy körülbelül 18 cm hosszú átlátszó szárnyas 
tokból áll. A tokban egy rózsaszín pálca található, egyik végén 
rózsaszín dugattyúval, a másikon pedig fehér kefével.
A tok kefés végére egy rózsaszín sapka illeszthető.  
A sapka levétele után a fehér kefe kitolható a tokból,  
ha a rózsaszín dugattyút az átlátszó tok irányába nyomja.

Mi az előnye az Evalyn®Brush használatának?
Az Evalyn®Brush egy olyan eszköz, amit speciálisan a hüvelyből 
történő sejtmintavételhez fejlesztettek ki. Az Evalyn®Brush egy 

mennyiségű sejtminta levételét.

Rovers Medical Devices
A Rovers Medical Devices olyan orvostechnikai eszközöket fejleszt, 
amelyek segítségével sejtminták vehetők orvosi vizsgálatokhoz. 
Termékeink megbízhatóságát és biztonságosságát a Rovers Medical 
Devices orvosi vizsgálati eszközök fejlesztésében, kutatásában és 
gyártásában szerzett sok éves tapasztalata garantálja.  
A Rovers® Cervex Brush® – amelynek új mintavételi megoldása 
világszerte ismert – is a Rovers Medical Devices termékválasztékának 
része.
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Egyszerű, biztonságos és megbízható

Az Evalyn®Brush
Az Evalyn®Brush egy steril eszköz, 
amellyel otthonában végzett 
önvizsgálatra van lehetősége. 
Az Evalyn®Brush használatával 
egyszerűen és fájdalommentesen 
vehet a hüvelyből sejtmintát. 
Ezután a mintát professzionális 
laboratóriumban értékelik ki.

Fontos megjegyzések
•  Ne használja a terméket a lejárati 

időn túl vagy ha az Evalyn®Brush 
csomagolása sérült.

•  Ne használja menstruáció alatt.
•  Ne használja terhesség esetén 

és a terhességet követő három 
hónapban.

•  Ne használjon más hüvelyi eszközt 
az Evalyn®Brush használata előtt 
legalább két napig. A hüvelyi 
fogamzásgátlók, óvszerek 
és a vízalapú síkosítószerek 
a szokásos módon használhatók.

•  Csak egyszeri használatra 
alkalmas.

•  A többszöri használat fertőzéshez 
és/vagy téves diagnózishoz 
vezethet.

2. Vegye ki az Evalyn®Brush-t a 
csomagolásából. Ne dobja ki a 
csomagolást, mivel szüksége lesz rá, 
hogy az Evalyn®Brush-t használat után 
visszaküldje a laboratóriumba.

1. Használat előtt mosson kezet. 3. Nyomja meg a rózsaszín sapka két oldalát 
a hüvelyk- és mutatóujjával, majd vegye le a 
rózsaszín sapkát az Evalyn®Brush-ról. Ügyeljen 
rá, hogy ne érintse meg az Evalyn®Brush végén 
található fehér kefe sörtéit.

4. Álló helyzetben végezze a 
mintavételezést. Helyezkedjen kényelmes 
álló testhelyzetbe (mint amikor például 
tampont helyez fel).

5.Egyik kezével húzza szét a 
szeméremajkakat, a másikkal pedig 
helyezze fel az Evalyn®Brush-t a 
hüvelyébe olyan mélyre, hogy a szárnyak 
hozzáérjenek a szeméremajkakhoz.

6. Egyik kezével fogja az átlátszó tokot, 
míg a másik kezével tolja be a rózsaszín 
dugattyút az átlátszó tok irányába. 
A rózsaszín dugattyú és a tok között egy 
kattanás hallható és érezhető, amikor 
a kefe a megfelelő pozícióba került.

7. Fordítsa el a rózsaszín dugattyút ötször 
ugyanabba az irányba. Minden elfordítás 
után egy kattanás hallható. Így számolni 
tudja a fordulatokat. Miután ötször 
elforgatta a dugattyút, óvatosan vegye ki 
az Evalyn®Brush-t a hüvelyéből.

8. Egyik kézzel fogja meg a műanyag 
tokot és közben a másikkal húzza kifelé 
a rózsaszín dugattyút, amíg a fehér 
kefe be nem húzódik a tokba. Eközben 
ügyeljen rá, hogy ne érintse meg az 
Evalyn®Brush szárnyak feletti részét.

9. Fogja meg az átlátszó tokot, hogy  
a fehér kefe ne tudjon újra kitolódni. 
Helyezze vissza a rózsaszín sapkát az 
Evalyn®Brush-ra hüvelyk- és mutatóujja 
segítségével. Egy kattanás hallható,  
amikor a helyére került.

10. Helyezze vissza az Evalyn®Brush-t 
a csomagolásába.

11. Az Evalyn®Brush-t a csomagolásával 
együtt helyezze be a mellékelt műanyag 
tasakba, és zárja le.

12. Küldje vissza az Evalyn® Brush-t 
tartalmazó műanyag tasakot a többi  
szükséges információval együtt.  
A visszaküldéshez olvassa el,
és kövesse az EASY Szolgáltatási
tájékoztató utasításait!

A következő utasítások az  
Evalyn®Brush használatára vonatkoznak.


