11 Stop de verpakking in het doorzichtige plastic zakje
met blauwe rand. Het witte absorbtiedoekje moet in
het plastic zakje blijven zitten. Doe het zakje goed dicht.

12 Stop het zakje met de zelfafnameset in de retourenvelop.
Plak de adressticker die u vindt op uw brief op deze
envelop.

13 Stuur de zelfafnameset binnen een week op in de
retourenvelop. Bewaar het in de tussentijd op
kamertemperatuur.
Een postzegel is niet nodig.

Uitslag zelfafnameset
U ontvangt binnen 3 weken de
uitslag per brief van de screeningsorganisatie. Uw huisarts ontvangt
geen informatie over de uitslag van
het onderzoek. Dit vanwege
privacyredenen: uw huisarts is niet
degene die het onderzoek heeft
aangevraagd en afneemt.
De Evalyn® Brush zelfafnameset is ontwikkeld
door Rovers Medical Devices BV.

Gebruiksaanwijzing
zelfafnameset
• Met de zelfafnameset kunt u eenvoudig en betrouwbaar zelf
vaginaal materiaal afnemen. In het laboratorium wordt dit
onderzocht op HPV (humaan papillomavirus).
• De zelfafnameset is alleen voor eigen gebruik. De sticker met
barcode is gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl. Daar vindt u
ook een kort instructiefilmpje met
uitleg over hoe de zelfafnameset te
gebruiken.

Fabrikant zelfafnameset:
Rovers Medical Devices BV, 5347 KV Oss. Nederland
revisiedatum: 2016-09
REF 380500131

De zelfafnameset bestaat
uit een doorzichtige huls
met vleugeltjes.
roze dop

witte
kwastje

vleugeltjes

doorzichtige
huls

U kunt deze informatie lezen in het Engels / Turks / Arabisch op:
This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

Aan de kant van het
kwastje is een roze dop
op de huls geklikt.
Het kwastje is zo gemaakt
dat u voldoende vaginaal
materiaal kunt afnemen.
Belangrijk: raak het
witte kwastje niet aan
met uw handen. Het kan
de uitslag van de test
beïnvloeden.

roze draaiknop
009223

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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Wat u vooraf moet weten
• Niet gebruiken tijdens menstruatie
• Niet gebruiken tijdens zwangerschap of binnen 3 maanden daarna
• Stop 2 dagen voor het gebruik van de zelfafnameset met vaginale
producten. Vaginale anticonceptie, condooms en een glijmiddel op
waterbasis kunt u wel blijven gebruiken
• De zelfafnameset is voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan tot
besmetting of een onjuiste uitslag leiden
• De zelfafnameset is steriel verpakt. Gebruik de set niet als de verpakking
is beschadigd of de vervaldatum is verstreken

5

Spreid met één hand uw schaamlippen. Breng met de
andere hand het bovenste deel van de huls in de vagina
tot de vleugeltjes tegen de schaamlippen aandrukken.

6

Houd met één hand de doorzichtige huls vast aan de
onderkant. Duw de roze draaiknop tegen de huls aan
tot het tegen de doorzichtige huls komt en niet verder
kan. Het borsteltje komt dan uit de huls.
U hoort en/of voelt een klikje als het borsteltje goed zit.

7

Draai de roze draaiknop 5 keer in dezelfde richting rond.
Na iedere keer draaien hoort en/of voelt u een klikje.
Het borsteltje draait nu rond en verzamelt voldoende
vaginaal materiaal.

Hoe voert u de test uit?
1

Was eerst uw handen met water.

5x

2

3

Haal hierna de huls uit uw vagina.

Haal de zelfafnameset uit de verpakking.
Bewaar de verpakking. Deze is nodig om de
zelfafnameset op te sturen na gebruik.

8

Druk met duim en wijsvinger op de zijkanten van de
roze dop en haal deze eraf. Druk het borsteltje niet
naar buiten.

9

Raak het kwastje niet met uw handen aan.
Houd met één hand de doorzichtige huls vast en trek
met de andere hand aan de roze draaiknop zodat het
witte kwastje weer in de huls verdwijnt.

Houd de doorzichtige huls vast zodat het witte kwastje
niet opnieuw uitschuift. Plaats de roze dop terug met
uw duim en wijsvinger.
U hoort en/of voelt hierbij een klik.

Bewaar de roze dop. Deze is nodig om op te sturen
na gebruik.
4

Neem een makkelijke houding aan, bijvoorbeeld
zoals u een tampon inbrengt.

10 Plaats de zelfafnameset weer terug in de verpakking.

U kunt de zelfafnameset zittend, staand of liggend
gebruiken.

009223_95385_Gebruiksaanwijzing ZAS_V4.indd 2-4

03-10-16 15:32

