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Pokyny pro domácí test

Jak vypadá test?
Systém Evalyn®Brush je přibližně 18 cm dlouhý a má podobu 
průhledného pouzdra s křidélky. V pouzdře se nachází růžová 
tyčinka s růžovým pístem na jedné straně a bílým kartáčkem na 
straně druhé. 
Na konci s kartáčkem lze na pouzdro nacvaknout růžový kryt. Po 
sejmutí krytu, můžete zatlačením růžového pístu směrem 
k průhlednému pouzdru vytlačit z pouzdra bílý kartáček.

Proč použít systém Evalyn®Brush?
Evalyn®Brush je systém vyvinutý speciálně pro odebírání
buněčného materiálu z vagíny. Evalyn®Brush je opatřen kartáčkem
s jemnými štětinkami. To zajišťuje, že bude odebrán dostatek
buněčného materiálu.

Rovers Medical Devices
Společnost Rovers Medical Devices se specializuje na vývoj zařízení pro 
odběr buněčných vzorků pro účely lékařského výzkumu. Bezpečnost a 
spolehlivost produktů je garantována roky zkušeností, které společnost 
Rovers Medical Devices získala při vývoji, výzkumu a výrobě širokého 
spektra produktů pro lékařský výzkum. Systém Rovers® Cervex Brush®, 
který je celosvětově známý díky inovativnímu výtěrovému tamponu, je 
součástí produktové řady Rovers Medical Devices.
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Jednoduchý, bezpečný a spolehlivý

The Evalyn®Brush
Evalyn®Brush je sterilní systém, který 
umožňuje provedení testu doma. 
Pomocí systému Evalyn®Brush 
můžete odebrat buněčný materiál 
z vagíny snadno a bezbolestně. 
Tento buněčný materiál pak bude 
analyzován v profesionální laboratoři.

Důležitá upozornění
•  Pokud je obal systému 

Evalyn®Brush poškozený nebo 
uplynulo datum expirace, systém 
nepoužívejte.

•  Nepoužívejte v průběhu 
menstruace.

•  Nepoužívejte systém v průběhu 
těhotenství nebo 3 měsíce po 
těhotenství.

•  Alespoň 2 dny před použitím 
systému Evalyn®Brush nepoužívejte 
žádné jiné vaginální produkty. 
Vaginální antikoncepci, kondomy a 
lubrikanty na bázi vody lze používat 
normálně.

•  Určeno k jednorázovému použití.
•  Opakované použití může vést k 

rozvinutí infekce a/nebo stanovení 
nesprávné diagnózy.

2. Vyjměte systém Evalyn®Brush z obalu.
Obal nevyhazujte, protože jej po použití 
budete potřebovat pro odeslání systému 
Evalyn®Brush do laboratoře.

1. Před použitím systému si umyjte ruce. 3. Pomocí palce a ukazováčku stlačte 
po stranách růžový kryt a sejměte jej 
ze systému Evalyn®Brush. Dbejte na to, 
abyste se nedotkli bílých vláken systému 
Evalyn®Brush rukama!

4. Odběr vzorku se provádí v pozici ve 
stoje. Zaujměte pohodlný postoj (např. 
jako při zavádění tampónu).

5. Jednou rukou roztáhněte stydké 
pysky a druhou rukou zasouvejte systém 
Evalyn®Brush do vagíny, dokud se 
křidélka nedotknou stydkých pysků.

6. Jednou rukou přidržujte průhledné 
pouzdro a druhou rukou zatlačte růžový 
píst ve směru průhledného pouzdra. 
Jakmile se růžový píst ocitne u pouzdra a 
kartáček dosáhne správné pozice, uslyšíte 
a ucítíte cvaknutí.

7. 5x otočte růžový píst ve stejném směru. 
Po každém otočení uslyšíte cvaknutí. 
Můžete tak snadněji počítat otočky. Po 
pátém otočení pístu opatrně systém 
Evalyn®Brush vyjměte.

8. Jednou rukou přidržujte průhledné 
pouzdro a druhou rukou tahejte za růžový 
píst, dokud bílý kartáček nezmizí v pouzdře. 
Při tomto úkonu se nedotýkejte horní části 
systému Evalyn®Brush nad křidélky.

9. Přidržujte průhledný konec, aby bylo 
zajištěno, že se kartáček znovu nevysune. 
Pomocí palce a ukazováčku umístěte 
zpět na systém Evalyn®Brush růžový kryt. 
Jakmile dosedne na správné místo, uslyšíte 
cvaknutí.

10. Vraťte systém Evalyn®Brush zpátky 
do obalu.

11. Obal se systémem Evalyn®Brush 
vložte do dodaného plastového sáčku a 
utěsněte jej.

12. Plastový sáček obsahující systém 
Evalyn® Brush společně s ostatními 
požadovanými informacemi odešlete zpět 
v přiložené obálce.

Tyto pokyny platí pro použití
systému Evalyn®Brush.


