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Evde uygulanan test nasıldır?
Evalyn®Brush yaklaşık 20 santim uzun olup, kanatlı transparan bir 

kalem kaptan oluşmaktadır. Bunun içinde, bir ucunda pembe renkli 

bir çevirme düğmesi, diğer ucunda ise beyaz fırça bulunan pembe 

renkli bir çubuk bulunur.

Fırçanın bulunduğu uçta kalem kap bir pembe kapak ile 

kapatılmıştır. Kapak çıkartıldığında pembe renkli çevrime düğmesini 

transparan kalem kapa doğru bastırarak beyaz fırçasının kaptan 

çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Evalyn®Brush ne için uygulanır?
Evalyn®Brush vajinadan hücre dokusu almak için özel olarak 

geliştirilmiş bir enstrümandır. Evalyn®Brush ince, yumuşak kıllı 

bir fırça ile donatılmış olduğundan, daima yeterli miktarda hücre 

dokusu alınır.

Rovers Medical Devices
Rovers Medical Devices tıbbi araştırmalar için hücrelerin alınmasına 

yönelik enstrümanların geliştirilmesi üzerine uzmandır. Rovers Medical 

Devices, tıbbi araştırmalar için kullanılan birçok ürünün geliştirilmesi, 

araştırılması ve üretilmesinde yıllarca edindiği deneyimle güvenli ve 

güvenilir ürünler yapmaktadır. Dünya çapında uygulanan ve smear 

testinden tanınan Rovers® Cervex Brush®, Rovers Medical Devices’in 

ürün serisinde yer almaktadır.
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Kolay, güvenli ve güvenilir

Evalyn®Brush
Evalyn®Brush, testi evde kendi 
kendinize uygulayabileceğiniz steril 
bir enstrümandır. Evalyn®Brush ile 
vajinadan kolay ve acısız bir şekilde 
hücre dokusu alınır. Bu hücre 
dokusu sonrasında profesyonel bir 
laboratuvarda araştırılır.

Neler dikkate alınmalıdır?
•  Evalyn®Brush ürünü ambalajı 

hasarlı olduğu taktirde veya son 
kullanma tarihi geçmiş olduğunda 
kullanılmaz.

•  Adet döneminde kullanılmaz.
•  Hamilelikte veya hamilelikten 

sonraki 3 ay boyunca kullanılmaz.
•  Evalyn®Brush kullanılmadan en 

az 2 gün öncesinden itibaren 
vajinal ürün kullanılmamalıdır. 
Vajinal doğum kontrolü 
ürünleri, prezervatif ve su bazlı 
kayganlaştırıcı kullanımına ise 
devam edilebilir.

•  Bir defalık kullanım içindir.
•  Tekrar kullanılması hastalık 

bulaşması ve yanlış teşhise yol 
açar.

2. Evalyn®Brush’u ambalajdan çıkarın. 
Ambalajı saklayın, Evalyn®Brush’u 
kullandıktan sonra laboratuvara 
göndermeniz için lazım olacak.

1. Başlamadan önce ellerinizi yıkayın. 3. Baş parmak ve işaret parmağınızla pembe 
renkli kapağın yan tarafl arına bastırıp, pembe 
renkli kapağı bu şekilde Evalyn®Brush’un 
ucundan çıkarın. Evalyn® Brush’un beyaz 
fırçasına ellerinizle sakın dokunmayın!

4. Dokunun alınmasını ayakta durarak 
uygulayın. (Örneğin bir tampon yerleştirir 
gibi) rahat bir pozisyonda durun.

5. Vajinanızın dudaklarını bir elinizle 
aralayıp diğer elinizle ise Evalyn®Brush’u 
kanatçıklar dudaklara dayanana kadar 
vajinanın içine yerleştirin.

6. Transparan kalem kapı bir elinizle tutup 
diğer elinizle pembe renkli çevirme düğmesini 
transparan kalem kapa doğru bastırın. 
Fırça doğru konuma gelince bir tıklama 
sesi hissedip duyarsınız. O an pembe renkli 
çevirme düğmesi kalem kapa değmektedir.

7. Pembe renkli çevirme düğmesini 5 defa 
aynı yöne tam çevirin. Her tam çevirmede bir 
tıklama sesi duyacaksınız. Bu ses çevirmeleri 
saymanıza yardımcı olacaktır. Düğmeyi 5 
defa tam çevirdikten sonra, Evalyn®Brush’u 
vajinanızdan dikkatlice çıkarın.

8. Beyaz fırçanın transparan kalem kap 
içine saklanması için kalem kapı bir 
elinize tutup, diğer elinizle ise pembe 
renkli çevirme düğmesini geri çekin. 
Bu sırada kanatların uç kısmındaki 
bölüme dokunmayın.

9. Beyaz fırçanın yeniden çıkmaması 
için transparan kalem kapı elinizle tutun. 
Pembe renkli kapağı başparmak ve işaret 
parmağınızla Evalyn®Brush’un ucuna 
geri yerleştirin. Bu sırada bir tıklama sesi 
duyacaksınız.

10. Evalyn®Brush’u ambalaja geri yerleştirin. 11. İçinde Evalyn®Brush bulunan 
ambalajı, beraberinde sunulmuş olan 
poşete yerleştirip, bunu yapıştırarak 
kapatın.

12. İçine Evalyn®Brush’u koyduğunuz 
plastik torbayı göndermek için iade zarfını 
kullanın.

Bu kullanma talimatı Evalyn®Brush’un 
kullanımı için geçerlidir. 


