ODESŁANIE ZESTAWU:

80
dni

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE
NUMER ZLECENIA

W zestawie znajduje się zwrotny list
przewozowy, który jest ważny 80 dni
roboczych od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu
koperty z etykietą zwrotną:
Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną
etykietą zwrotną DHL.
Wejdź na stronę https://dhl24.com.pl/zwroty/
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij
ikonkę „zwróć paczkę”. Przesyłka jest opłacona.

Wysyłka powinna nastąpić
w dniach poniedziałek - piątek.
Nie powinna być nadawana przed
dniami świątecznymi.

DIAGpac
BADANIE LABORATORYJNE

DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

Uwaga!
Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania
w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

INSTRUKCJA POBRANIA
PAKIET PRZEZNACZONY DLA KOBIET

1. wejdź na stronę https://wyniki.diag.pl,

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
UROGENITALNYCH

2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA
oraz DATĘ URODZENIA
Przekazujemy Paniom zestaw umożliwiający samodzielne pobranie
w zaciszu domowym materiału komórkowego do badania molekularnego. Test pozwala na szybką i czułą diagnostykę infekcji
urogenitalnych.

SKŁAD ZESTAWU:

W razie pytań dotyczących testu i wykonania
pobrania skontaktuj się z informacją medyczną:

• szczoteczka Evalyn®Brush,
• foliowa torebka,
• kod kreskowy do naklejenia na szczoteczkę,
• oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
• instrukcja pobrania,
• zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
• e-voucher.

695 235 299
e-mail: kontakt@polskagenetyka.pl

www.diagnostyka.pl

PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:
• Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
• Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc
na adres mailowy: diagpack@diag.pl
• Nie używaj podczas menstruacji.

antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz środków nawilżających na bazie wody.
• Wyłącznie do jednorazowego użytku.
• Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
• W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

• Nie używaj w ciąży ani przez trzy miesiące po zakończeniu ciąży.
• Nie używaj żadnych produktów dopochwowych przez co najmniej dwa dni przed
użyciem szczoteczki Evalyn®Brush. Można normalnie używać dopochwowych środków

UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością
uzyskania wyniku.

INSTRUKCJA POBRANIA:
1. Przed użyciem umyj ręce.

2. Wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush z
opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, gdyż
będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki
Evalyn®Brush do laboratorium po użyciu.

3. Ściśnij boki różowej nasadki za pomocą kciuka
i palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki
Evalyn®Brush. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami
białych włosków szczoteczki Evalyn®Brush!

4. Pobieraj próbkę w pozycji stojącej. Zapewnij
sobie wygodne podparcie (takie jak np. do wkładania
tamponu).

5. Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą
wprowadź szczoteczkę Evalyn®Brush do pochwy,
aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.

Szczoteczka Rovers® Evalyn® to produkt chroniony patentem o zarejestrowanym wzorze.
Rovers® i Evalyn® to zarejestrowane znaki handlowe Rovers Medical Devices B.V. Oss Holandia.

6. Przytrzymuj przezroczystą obudowę
jedną ręką, a drugą dociśnij różowy uchwyt
w kierunku przezroczystej obudowy. Gdy
szczoteczka znajdzie się we właściwym
położeniu z różowym uchwytem przy
obudowie, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.

10. Naklej na przezroczystą obudowę
szczoteczki - wzdłuż obudowy - naklejkę
z indywidualnym kodem kreskowym. Umieść
szczoteczkę Evalyn®Brush z powrotem
w plastikowym opakowaniu.

7. Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów
w tym samym kierunku. Po każdym obrocie
usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne
w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym
obróceniu uchwytu ostrożnie wyjmij
szczoteczkę Evalyn®Brush.

11. Umieść opakowanie zawierające
szczoteczkę Evalyn®Brush w dostarczonej
plastikowej torebce i zamknij torebkę.

8. Przytrzymuj przezroczystą obudowę jedną
ręką, a drugą pociągnij różowy uchwyt, aż
biała szczoteczka schowa się w obudowie.
Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj
szczoteczki Evalyn®Brush powyżej skrzydełek.

12. Zapakuj opakowanie ze szczoteczkę
Evalyn®Brush do pudełka.

9. Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby
biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie.
Umieść różową nasadkę z powrotem na
szczoteczce Evalyn®Brush za pomocą kciuka
i palca wskazującego. Po prawidłowym
założeniu usłyszysz kliknięcie.

13. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone
dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą
pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz
z zestawem do pobrania materiału.

Pudełko wyślij najpóźniej w następnym dniu
roboczym po pobraniu. Do czasu odbioru przesyłki
przez kuriera przechowuj je w temperaturze
pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.

