Özel uygulama seti
kullanım talimatı
• Özel uygulama seti ile kendi evinizde son derece kolay ve güvenli bir
şekilde vajinal maddeyi alabilirsiniz. Bu madde laboratuvarda HPV
virüsü taşıyıp taşımadığınıza yönelik araştırılacaktır.
• Özel uygulama seti sadece sizin için özel olup, bireysel kullanım
içindir. Özel uygulama testinde bulunan barkod sizin kimlik
bilgileriniz ile eşleştirilmiştir.
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Özel uygulama seti
kanatlı şeffaf çubuktan
oluşmaktadır. Beyaz
fırçanın tarafında
çubuğun üstünde pembe
kapak bulunmaktadır.
Fırça yeterli vajinal
madde alınabilmesi için
üretilmiştir.
Önemli: Beyaz fırçayı
ellemeyiniz. Beyaz fırçayı
ellemeniz durumunda
test sonucunu
etkileyebilmektedir.

Önceden bilmeniz gerekenler
• Adet döneminde uygulamayınız.
• Hamilelik durumunda ya da doğum yaptıktan 3 ay sonraya kadar
uygulamayınız.
• Özel uygulama setini uygulamadan önce kullandığınız vajinal ürünleri
(vajinal krem, temizleme solüsyonu) 2 gün bırakınız. Vajinal doğum
kontrolü, prezervatif ve su bazlı kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz.
• Özel uygulama seti tek kullanımlıktır. Birden fazla kez kullanıldığında
bulaşıcı enfeksiyon veya yanlış sonuç verebilmektedir.
• Özel uygulama seti steril olarak paketlenmiştir. Set’in son kullanma tarihi
geçtiğinde ya da ambalajı hasarlı olduğu durumda kullanmayınız.

Özel uygulama setini nasıl uygulayabilirsiniz?
1

Öncelikle ellerinizi su ile yıkayınız.

2

Özel uygulama setini paketinden çıkarınız.
Paketi atmayınız. Bu paketi özel uygulama setini
uyguladıktan sonra sonuçların laboratuvarda
incelenmesi için göndermenizde lazım olacaktır.

3

Başparmağınız ve işaret parmağınızla pembe kapağın
yanlarına bastırınız ve bu kapağı çıkarınız.
Fırçayı dışarı ittirmeyiniz.
Pembe kapağı atmayınız. Bu pembe kapak uyguladıktan sonra size lazım olacaktır.

4

Rahat pozisyonda durunuz örneğin vajinanıza tampon
yerleştirir pozisyonu gibi.
Özel uygulama setini oturarak, ayakta ya da yatar
pozisyonda uygulayabilirsiniz.

5

Bir elinizle vajina dış dudaklarını ayırınız.
Diğer elinizle çubuğun üst kısmını vajinanıza yerleştirip,
çubuğun üstünde bulunan kanatların dış dudaklarınıza
bastıracak şekilde vajinanıza yerleştiriniz.

6

Bir elinizle altında bulunan çubuğun şeffaf bölmesini
tutunuz. Diğer elinizle pembe çevirmeli kapağı çubuğa
ittiriniz. Çubuğun şeffaf bölmesine ulaşıp tamamen
yerleşene kadar. Bu şekilde fırça çubuktan çıkacaktır.
Fırça doğru şekilde yerleştiğinde ‘tık’ sesi duyacak ya da
hissedeceksiniz.

7

Pembe çevirmeli kapağı 5 defa aynı yönde çeviriniz.
Her çevirdiğinizde ‘tık’ sesi duyacak ya da
hissedeceksiniz. Bu esnada fırça dönmekte olup
yeterince vajinal madde toplamaktadır.

5x

Bu adımdan sonra çubuğu vajinanızdan çıkarınız.
8

Fırçaya ellerinizle kesinlikle dokunmayınız.
Bir elinizle çubuğun şeffaf bölmesini tutunuz, diğer
elinizle pembe çevirme kapağını çekiniz ve fırçanın
tekrar çubuğun içine yerleşmesini sağlayınız.

9

Fırçanın tekrardan dışarı çıkmaması için çubuğun şeffaf
bölmesini tutunuz. Pembe kapağı tekrar başparmağınız
ve işaret parmağınız yardımıyla yerleştiriniz.
Bu esnada bir ‘tık’ sesi duyacaksınız.

10 Özel uygulama setini tekrar paketine yerleştiriniz.

11 Paketi şeffaf mavi kenarlı olan plastik torbaya
yerleştiriniz.
Beyaz emici mendil plastik torbada kalmalıdır.
Plastik torbayı iyice kapattığınızdan emin olunuz.

12 İçinde özel uygulama testi bulunan plastik torbayı zarfa
yerleştiriniz.
Bildiride bulunan adres etiketini bu zarfa yapıştırınız.

13 İçinde özel uygulama seti bulunan zarfı bir hafta
içerisinde postalayınız. Bu süre zarfı içerisinde oda
sıcaklığında muhafaza ediniz.
Zarf için pul gerekmemektedir.

Özel uygulama setinin sonucu
Gönderdiğiniz tarihten 3 hafta sonra sonuçlarınız arastirma merkezi
tarafından yazılı olarak posta yoluyla tarafınıza bildirilecektir. Aile doktorunuz
sonuç ile ilgili herhangi bir bilgi almamaktadır. Test, aile doktorunuz
tarafından talep edilmediği, uygulanmadığı ve gizlilik koşulları sebebiyle
sonuçlar aile doktorunuzla paylaşılmamaktadır.
Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz ya da sorunuz mu var?
Daha fazla bilgi için www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu adreste aynı zamanda testin uygulaması
hakkında açıklamalı kısa bir video bulunmaktadır.
Evalyn® Brush özel uygulama testi Rovers
Medical Devices BV tarafından geliştirilmiştir.
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