
       

Тестовий набір для самовідбору 
- посібник користувача
• За допомогою набору для самостійного забору клітин на аналіз ви можете 

легко та надійно зібрати власний вагінальний матеріал. В лабораторії 
робиться дослідження клітин на наявність ВПЛ (вірусу папіломи людини).

• Набір для самостійного забору аналізу призначений лише для особистого 
використання. Наклейка зі штрих-кодом пов’язана з вашими персональ-
ними даними.

Рожевий 
ковпачок

Біла щіточка

Рожевий диск

Крильця

Прозорий 
футляр

Набір для самовідбору 
складається з прозоро-
го футляру з крильцями.

З боку щіточки на 
футляр закріплений 
рожевий ковпачок.
Щіточка зроблена 
таким чином, що ви 
можете зібрати достат-
ню кількість вагінально-
го матеріалу.

Важливо: не чіпайте 
руками білу щіточку. 
Це може вплинути на 
результат тесту. 



Про що необхідно знати заздалегідь
• Не застосовувати під час менструації
• Не використовуйте під час вагітності або впродовж 6 тижнів після неї
• Припиніть використовувати вагінальні продукти за 2 дні до використання 

набору для самовідбору. Ви можете продовжувати використовувати засоби 
вагінальної контрацепції, презервативи та лубриканти на водній основі

• Набір для самостійного забору аналізу призначений для одноразового 
використання. Повторне використання може призвести до забруднення або 
неправильного результату

• Набір для самостійного забору аналізу стерильно упакований. Не вико-
ристовуйте набір, якщо упаковка пошкоджена або закінчився термін 
придатності

Як ви виконуєте тест?
1 Спочатку вимийте руки водою.

2 Вийміть комплект для самостійного забору аналізу 
з упаковки. Зберігайте упаковку. Це необхідно, 
щоб надіслати набір для самовідбору після 
використання.

3 Натисніть великим і вказівним пальцями на боки 
рожевого ковпачка і зніміть його. Не виштовхуйте 
щітку.

Зберігайте рожевий ковпачок. Вона необхідна аби 
надіслати після використання.

4 Прийміть зручне положення, наприклад, як 
вставляючи тампон.

Ви можете використовувати набір для самовідбо-
ру сидячи, стоячи або лежачи.



5 Однією рукою розведіть статеві губи. Іншою рукою 
вставте верхню частину футляру в піхву, щоб крила 
притиснулися до статевих губ.

6 Однією рукою тримайте прозорий футляр. Притисніть 
рожевий диск до футляру, доки він не торкнеться 
прозорої втулки та не зупиниться. Після цього 
щіточка виходить із футляру.
Ви почуєте та/або відчуєте клацання, коли щіточка 
буде встановлена правильно.

7 Поверніть рожеву кнопку у тому ж напрямку 5 разів. 
Після кожного повороту ви почуєте та/або відчуєте 
клацання.
Тепер щіточка обертається і збирає достатню 
кількість вагінального матеріалу.

Потім вийміть футляр із піхви.

8 Не торкайтеся щіточки руками.

Тримайте прозорий футляр однією рукою, а іншою 
потягніть рожевий диск, щоб біла щіточка знову 
зникла в футлярі.

9 Тримайте прозорий футляр, щоб біла щіточка не 
висунулася знову. Поверніть на місце рожевий 
ковпачок великим та вказівним пальцями. 
Ви почуєте та/або відчуєте клацання.

10 Помістіть набір для самовідбору назад в упаковку.
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11 Помістіть пакет у прозорий поліетиленовий пакет із 
синім обідком. Біла вбираюча тканина повинна 
залишатися в поліетиленовому пакеті. Щільно 
закрийте пакет.

12 Помістіть пакет із набором для самовідбору проб у 
зворотний конверт.
Наклейте на цей конверт наклейку з адресою, яку ви 
знайдете на своєму листі.

13 Протягом тижня надішліть набір для самовідбору у 
зворотному конверті. До того часу зберігайте при 
кімнатній температурі.

Жодної марки не потрібно.

Результати самовідбору
Ви отримаєте результати листом 
від служби диспансеризації 
протягом 3 тижнів. Ваш сімейний 
лікар не отримає жодної інфор-
мації про результати огляду. Це з 
міркувань конфіденційності: ваш 
сімейний лікар не є особою, яка 
подала запит і проводить тест.

Якщо потрібна додаткова інфор-
мація або є запитання,
відвідайте веб-сайт 
www.bevolkingsonderzoekbaar-
moederhalskanker.nl. Там ви 
також знайдете коротке навчаль-
не відео, яке пояснює, як кори-
стуватися набором для 
самовідбору.

Набір для самовідбору Evalyn® Brush був 
розроблений Rovers Medical Devices BV.

Виробник набору для самовідбору:
Rovers Medical Devices BV, 5347 KV Oss. Нідерланди
дата редагування: 2016-09
REF 380500131

Ви можете прочитати цю інформацію англійською / турецькою / 
арабською за адресою:
This information is available in English at: 
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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