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Hvordan ser selvtesten ut?
Evalyn®Brush er omtrent 20cm lang og består av en gjennomsiktig 

beholder med vinger. Beholderen inneholder en rosa pinne med en 

rosa sprøyte på den ende enden og en hvit børste på den andre 

enden.

På enden av børsten er det mulig å klikke en rosa hette på 

beholderen. Når du tar av hetten, kann du skyve den hvite 

børsten ut av beholderen ved å trykke den rosa sprøyten mot den 

gjennomsiktige beholderen.

Hvorfor bruke Evalyn®Brush?
Evalyn®Brush er en enhet som er spesielt utviklet for henting av 

cellematerial fra skjeden. Evalyn®Brush er utstyrt med en børste 

med fi ne børstehår, som sikrer at du henter nok cellematerial.

Rovers Medical Devices
Rovers Medical Devices har spesialisert seg på utviklingen av utstyr 

for henting av celleprøver for medisinsk forskning. Sikkerheten og 

påliteligheten til våre produkter garanteres gjennom den langårige 

erfaringen som Rovers Medical Devices har innenfor utvikling, 

forskning og et bredt utvalg av medisinske forskningsprodukter. 

Rovers® Cervex Brush® – globalt kjent for den innovative penselen – 

er del av produktsortimentet til Rovers Medical Devices.
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Enkel, sikker og pålitelig

Evalyn®Brush
Evalyn®Brush er en steril enhet som 
gir deg mulighet til å utføre tester 
hjemme. Ved å bruke Evalyn®Brush, 
kann du hente cellematerial fra 
skjeden på en enkel og smertefri 
måte. Dette cellematerialet blir 
deretter analysert i et proffesjonelt 
laboratorium.

Viktig informasjon
•  Må ikke brukes dersom 

forpakningen til Evalyn®Brush er 
skadet eller den har gått ut på 
dato.

•  Skal ikke brukes under 
menstruasjon.

•  Skal ikke brukes under graviditet 
eller tre måneder etter graviditet.

•  Ikke bruk andre vaginale 
produkter minst to dager før du 
bruker Evalyn®Brush. Vaginale 
prevensjonsmidler, kondomer 
og vannbasert glidemiddel kan 
brukes som vanlig.

•  Kun til engangsbruk.
•  Gjenbruk kan føre til infeksjon 

og/eller feil diagnose.
•  Vennligst sjekk at ditt personlige 

identifi kasjonsnummer 
på Evalyn®Brush og 
samtykkeformularet stemmer 
overens.

•  Vennligst skriv navnet 
ditt og datoen på vedlagt 
identifi kasjonsmerke og klistre 
den på den gjennomsiktige 
beholderen til Evalyn®Brush.

2. Ta Evalyn®Brush ut av forpakningen. 
Ikke kast forpakningen, den er 
nødvendig for å sende Evalyn®Brush til 
laboratoriumet etter bruk.

1. Vask hendene før bruk. 3. Bruk tommelen og pekefi ngeren til 
å trykke på sidene til den rosa hetten for 
å ta av den rosa hetten av fra Evalyn®Brush. 
Pass på at du ikke berører de hvite fi brene 
til Evalyn®Brush med hendene!

4. Ta prøven i stående posisjon. Innta en 
komfortabel holdning (for eksempel som 
når du setter inn en tampong).

5. Spre kjønnsleppene med en hånd, 
og bruk den andre hånden til å føre 
Evalyn®Brush inn i skjeden til vingene 
berører kjønnsleppene.

6. Hold den gjennomsiktige beholderen 
med en hånd, og bruk den andre hånden til 
å skyve den rosa sprøyten i retning av den 
gjennomsiktige beholderen. Du vil høre og 
føle et klikk når børsten er i riktig posisjon 
med den rosa sprøyten mot beholderen.

7. Vri den rosa sprøyten fem ganger rundt 
i samme retning. Etter hver rotasjon, 
hører du et klikk. Dette hjelper deg 
med å telle antall rotasjoner. Etter at 
sprøyten er blitt vridd fem ganger, fjernes 
Evalyn®Brush forsiktig.

8. Hold den gjennomsiktige beholderen 
med en hånd, og bruk den andre hånden 
til å dra i den rosa sprøyten til den hvite 
børsten forsvinner i beholderen. Når du 
gjør dette må du ikke berøre den øvre 
delen til Evalyn®Brush over vingene.

9. Hold fast den gjennomsiktige enden slik 
at den hvite børsten ikke skyves ut igjen. 
Bruk tommelen og pekefi ngeren til å sette 
den rosa hetten tilbake på Evalyn®Brush. 
Du hører et klikk når den er på plass.

10. Legg Evalyn®Brush tilbake 
i forpakningen.

11. Legg forpakningen som inneholder 
Evalyn®Brush i den medleverte 
plastposen og forsegle den.

12. Bruk returkonvolutten til å sende 
plastposen som inneholder Evalyn®Brush 
sammen med annen nødvendig 
informasjon.

Disse instruksjonene gjelder for bruk 
av Evalyn®Brush.
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