
Bruksanvisning



Qvintip – självprovtagning för HPV analys
Qvintip är en provtagare som du själv använder för att ta ett prov från slidan. Provet skickar  
du med post till vårt laboratorium för HPV-analys.

Inom 2-3 veckor kommer provsvaret till din brevlåda.  
 
Varför ska jag ta ett HPV-test? 
En bestående HPV-infektion av högrisk-typ kan över tid leda till cellförändringar som i sin 
tur kan utvecklas till livmoderhalscancer. Därför rekommenderar vi att du gör ett HPV-test 
åtminstone vart femte år. 
 
Allmän information 
Analysen av ditt prov visar om du bär på högrisk-HPV eller inte. Den ger även specifikt svar 
på om du bär på HPV-typerna 16 och 18. Dessa står för ca 70 % av all livmoderhalscancer. 
En infektion med typ 16 och 18 innebär att tätare kontroller än normalt rekommenderas. 
 
HPV-negativt provsvar 
Om provet är negativt har du ingen HPV-infektion av högrisk-typ just nu och därmed finns 
heller ingen risk för livmoderhalscancer för närvarande. Vi rekommenderar att du tar ett 
nytt HPV-test inom 3-5 år.
 
HPV-positivt provsvar 
Om provet visar att du har en HPV-infektion av högrisk-typ, uppmanas du att kontakta en 
gynekolog för att planera för framtida åtgärder. Fyra av fem kvinnor smittas någon gång i 
sitt liv av HPV och i de allra flesta fall läker infektionen ut av sig själv.

Viktigt att notera

• Qvintip ska hanteras varsamt och endast användas enligt dessa instruktioner.
• Observera att Qvintip är tillverkad för engångsbruk.
• Använd inte Qvintip under menstruation.
• Det är lämpligt att avstå från samlag och användning av vaginalkrämer, vagitorier, 

vaginalgeler och slidtabletter i 48 timmar före provtagning.  
• Provtagning kan utföras under de tre första månaderna av en graviditet.
• Provhanteringen är sekretesskyddad och provet sparas inte.
• Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.
• Förvaras utom räckhåll för barn. 

Material

• Qvintip självprovtagare
• Provrör
• Återförslutningsbar påse
• Förfrankerat returkuvert
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Så här tar du provet
 
Kontrollera att produkten är intakt. Provtagarens 
topp, den vita delen, ska vara fastsatt och 
inte vinklad mot den blå delen. Toppen får 
inte vinklas eller lösgöras före provtagningen. 
Provtagning kan utföras i stående eller liggande 
ställning. Förbered provtagning genom att 
tvätta händerna och ta av korken på röret. Lägg 
rör och kork åt sidan. 

1. Lyft provtagaren ur förpackningen 
genom att hålla i det blå handtaget.
Håll provtagaren rak under provtagning.  

2. För in provtagaren ca 10 cm i slidan, 
tills det tar stopp.
- Snurra provtagaren 5 hela varv.
- Dra ut provtagaren (håll den rak).
- Låt provtagaren torka i minst 3 minuter. 

3. Håll provtagaren i en hand och 
provröret i den andra. För ner provtagaren
i provröret så att den vita toppen är inuti röret.  
Vinkla provtagaren så att den vita toppen faller 
ner i röret.  

4. Sätt på locket på provröret och kasta den blå 
delen av provtagaren. Denna del sorteras som 
plast.  
 

5. Lägg provröret i den medföljande 
återförslutningsbara påsen. Lägg den 
återförslutningsbara påsen i returkuvertet. 
Förslut kuvertet och lägg kuvertet i en brevlåda 
snarast efter provtagning.5
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Sista förbrukningsdag, se förpackningen

Batch-nummer, se förpackningen.

Tillverkad för engångsbruk.

Läs bruksanvisningen före användning.
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Har du frågor om provtagningen, Qvintip eller HPV?

Gå in på vår hemsida och se om du hittar svaret under FAQ. Hittar du inte svaret
på din fråga, maila till info@aprovix.com.

Tack för att du använder Qvintip!
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