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Před zahájením samotného odběru je nezbytně nutné dodržet 
následující pokyny: 

Pokud je odběrová sada poškozená  
či otevřená, nepoužívejte ji  
a navštivte svého gynekologa,  
který Vám vyšetření pro prevenci 
rakoviny děložního čípku provede. 

Samoodběrový test je určen 
k jednorázovému použití, 
opakovaným použitím by mohlo 
dojít k infekci a ovlivnění výsledku 
vyšetření.

Minimálně 2 dny před odběrem 
nepoužívejte žádné vaginální 
produkty, speciální přípravky na 
intimní hygienu, vazelíny, léky na 
plísňová onemocnění a tampóny. 
Vaginální antikoncepci, kondomy 
a lubrikanty na bázi vody můžete 
používat normálně.



1.  
Před použitím testu 
si umyjte ruce. 

2.  
Samoodběrový test vyjměte z 
obalu. Obal nevyhazujte, neboť 
v něm budete posílat test do 
laboratoře.

3.  
Ukazováčkem a palcem stlačte 
růžový kryt a sejměte jej. Pro 
odebrání vzorku slouží bílý 
štěteček. Rukama se nedotýkejte 
bílých vláken a nezatlačujte růžový 
píst, abyste štěteček nevysunula. 

4.  
Odběr vzorku provádějte 
nejlépe ve stoje v pohodlné 
pozici. Test je možno provést  
i v leže.

5.  
Jednou rukou roztáhněte stydké 
pysky a druhou rukou zasuňte 
samoodběrový test do pochvy, 
dokud se průsvitná křidélka 
nedotknou stydkých pysků. 

6.  
Jednou rukou přidržte průsvitnou 
část samoodběrového testu  
a druhou zatlačte růžový píst, 
aby se kartáček vysunul. Jakmile 
je ve správné pozici, uslyšíte 
cvaknutí. 

7.  
5x otočte růžový píst stejným 
směrem. Po každém otočení 
uslyšíte cvaknutí. Poté 
samoodběrový test opatrně 
vyjměte z pochvy.

8.  
Jednou rukou přidržte průsvitnou 
část samoodběrového testu 
pod křidélky a druhou tahejte 
za růžový píst, abyste zasunuly 
bílý kartáček zpět do původní 
polohy. Rukama se nedotýkejte 
horní části testu nad křidélky, ani 
bílého kartáčku.

9.  
Na samoodběrový test nasaďte 
růžový kryt a zacvakněte. 



10.  
Samoodběrový test vraťte 
zpátky do obalu. 

11.  
Samoodběrový test  
v obalu dejte do přiloženého 
plastového sáčku a pečlivě jej 
zalepením (z modrého pruhu je 
potřeba sundat ochrannou fólii) 
uzavřete.

12.  
Čitelně vyplňte a podepište 
přiložený Informovaný souhlas 
a Souhlas se zpracováním 
osobních údajů (jsou potřeba 
2 podpisy – na každém 
dokumentu 1), jinak vzorek 
nebudeme moci vyhodnotit. 
Vyplněné vzorové dokumenty 
najdete na screeningy.cz/hpv.

13.  
Samoodběrový test v plastovém 
sáčku společně s dokumenty 
vložte do přiložené návratové 
obálky a zalepte. 

14.  
Na přiloženém podacím lístku 
vyplňte odesílatele (své jméno 
a adresu), obálku odneste na 
nejbližší poštu na přepážku  
a odešlete na adresu laboratoře 
uvedenou jak na obálce, tak na 
podacím lístku. 

Využitý samoodběrový HPV test odešlete do laboratoře v co nejkratším čase. 
Odesílejte pouze v pracovní dny v ranních hodinách. 
Přesné dodržení pokynů je podmínkou nezkresleného výsledku vyšetření. 

Jak správně použít samoodběrový test si můžete prostudovat i v krátkém videu 
na stránkách: screeningy.cz/hpv



Než odešlete využitý samoodběrový HPV test do laboratoře, zkontrolujte si, 
že jste udělaly vše co jste měly:

Nasazený a pevně zacvaknutý růžový kryt a samoodběrový test 
vložen zpět do plastového obalu
Pevně uzavřený sáček se samoodběrovým testem
Čitelně vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas a Souhlas  
se zpracováním osobních údajů
Dokumenty a sáček se samoodběrovým testem vložen do přiložené
návratové obálky

Nyní můžete vyplnit vaše jméno a adresu na podací lístek, balíček odnést 
na poštu a odeslat do specializované laboratoře. Výsledek testu Vám přijde 
nejpozději do 1 měsíce poštou. 

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: hpv.nsc@uzis.cz
Informace o projektu poskytuje telefonní linka Národního screeningového 
centra: +420 770 171 531 (Po – Pá od 09:00 do 16:00).
web: screeningy.cz/hpv

Výrobce, číslo šarže a datum expirace jsou uvedeny na odběrové nádobce.


