
Les instruksjonene nøye før 
du bruker Delphi Screener 

Delphi Screeneren gjør det mulig å innhente en 
væske prøve fra din livmorhals og vagina på en en-
kel og smertefri måte. Delhpi Screeneren har blitt 
designet for å forsikre seg om at toppen  kommer 
nærme livmorhalsen når den settes inn i vagina.

Toppen inneholder en liten mengde  (ca 1 teskje) 
med sterilt vann. Ved å trykke på knappen på bun-
nen vil det sterile vannet spres rundt i livmorhals 
området. Når knappen slippes opp, vil væsken 
trekkes tilbake inn i Screeneren med væske fra li-
vmorhalsen og vagina. Etter å ha fjernet Screene-
ren fra vagina, overføres så prøven til plast-røret 
som følger med. Laboraoriet vil teste prøven.

Ikke bruk Screeneren dersom du har mensen eller 
om du aldri har hatt samleie. Dersom du bruker 
vaginale medisiner må du slutte å bruke disse 2 
dager før du bruker Screeneren. Du kan forstatt 
bruke vaginale ringer, kondomer eller vann-basert 
glidemiddel som vanlig. Per i dag, er det ingen 
erfaringer med bruk av Screeneren under gravi-
ditet, men på grunn av de avrundede kantene er 
det ikke forventet noen sikkerhetsrisiko ved anvel-
delse under graviditet.
 

Hvordan utføre prøvetakingen

Etter prøvetaking kan det hende at det kommer 
noe væske ut av vagina. Dette er ikke et problem. 
Bare små mengder av væsken fra røret trengs for 
å utføre testen. Det kan hende at det er noe slim 
og blood på Screeneren etter testen- dette er 
helt normalt og vil ikke påvirke testresultatene. 

Hold Screeneren ved det blå  
håndtaket som vist på bildet  
og bruk den andre hånden  
til å spre kjønnsleppene.  
Før Screeneren sakte og  
forsiktig inn i vagina så langt  
som mulig og vend den  
bakover til du føler litt motstand.

Hold Screeneren mens du trykker  
den hvite knappen helt ned.

Tell til 3.

Slipp opp knappen og ta 
Screeneren ut av vaginaen 
sakte mens du roterer den. 
Væsken vil da flyte tilbake 
inn i Screeneren. Noen ganger 
går ikke den hvite knappen 
umiddelbart tilbake til sin startposisijon 
når man tar Screeneren ut. 

Hold toppen av Delphi Screeneren 
halvveis inn i plastikk røret. 
Hold røret og Screeneren 
i loddrett posisjon. 
Press knappen på Screeneren 
helt ned. Prøven vil tømmes 
inn i røret. Prøven vil ikke være 
gjennomsiktig og kan inneholde 
noe slim; dette er helt normalt. 

Ta Screeneren ut av røret. Plasser lokket 
på plastikk røret og pass på at det er skrudd 
ordentlig igjen.
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Preparering

1  Sjekk innholdet av konvolutten:
 a. Delphi Screener
 b. Plastikk rør
 c.   Plastikk pose med  

adsorberende pad
 d. Studie dokumenter 
 e. Returkonvolutt
 f.    Instruksjoner og  

spørreskjema

2  Vask hendene.  

3  Ta ut plastikk røret,  
skru av korken og hold dem lett  
tigjengelig. 

4  Åpne pakken med  
Screeneren helt.  

5  Ta ut Screeneren ved å  
ta tak i det blå håndtaket.  

6  Dra av forseglingen på  
toppen av Screeneren.  
Noen vanndråper kan  
være synlige.
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Velg din stilling

7   A: Liggende 
  Dekk til en pute med et  
håndkle.Ligg med rompa  
puten. Trekk opp knærne  
og spre bena.

8  B: Sittende 
Sit med bena spredt på  
do-setet.

 



Hva gjøres etter prøvetakingen

Screeneren kan kun brukes en gang. 
Kast Screeneren i søpla etter bruk.

Vaks hendene igjen.

Putt plastikk røret med væsken 
inn i plastposen med adsorberende 
paden. Lukk posen med 
selvforseglings 
låsen.

Putt posen med røret 
og spørreskjemaet i 
returkonvolutten. 
Frankering er 
allerede betalt.
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RETURNER PRØVEN INNEN 
24 TIMER ETTER PRØVETAKING 
FOR Å GARANTERE KVALITETEN
AV PRØVEN!

Generell informasjon 

Du kan ikke bruke Screeneren etter best før  
datoen. Denne kan du finne på posen hvor 
Scenneren er pakket inn i (   -....).
 
Dersom posen rundt Screeneren er åpnet eller 
ødelagt kan ikke steriliteten til testen garanteres 
og en ny en må benyttes.

For mer informasjon og for å se animert video 
om hvordan screeneren skal brukes, vennligst 
gå til www.delphiscreener.com. Nettsiden og  
videoen er kun på engelsk.
 
For more information or for an animation video 
on the use of the Screener, please visit www.del-
phiscreener.com. The site is in English.
 

Delphi Bioscience B.V.
Glashorst 126
3925 BV Scherpenzeel
The Netherlands

Dato for siste revisjon: april 2013                -210040-

Ansvarsfraskrivelse
Delphi Bioscience tar ikke ansvar på noen som helst måte for 
uforsvarlig eller feil bruk av den medisinske testen. Dersom, 
etter å ha lest disse instruksjonene, det er spørsmål eller tvil 
om hvordan testen skal utføres, vennligst ta kontakt med 
den lokale helpdesken.
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Brukerveiledning Delphi Screener 


