
®

- Qvintip ®  устройство за 
самостоятелно пробовземане

- Подходящо при HPV тест
- Подходящо за изследване на 

полово-предавани болести

Qvintip ® - устройство за изцяло 
самостоятелно  пробовземане при 
изследване на HPV



Qvintip®

Повечето жени с рак на маточната 
шийка не са си правили изследване 
с  цитологична намазка. В 64% от 
всички случаи на рак и 83% с 
напреднал стадий, се 
диагностицират при жени, които не 
са се тествали заради липсата на 
време, игнориране на проблема или 
защото смятат тези процедури за 
смущаващи и болезнени.

Qvintip и последващия HPV 
тест увеличават 
процента на 
изследващите се дами и 
се откриват два пъти 
повече жени с Цервикална 
интраепителна 
неоплазия, в сравнвние със 
стандартна цитонамазка.

Qvintip е бърз, удобен и лесен начин 
да вземете сама проба чрез кита, 
съставен от пластмасов стик , малка 
пластмасова епруветка, плик за 
опаковане и инструкции за употреба. 

Стикът се използва за взимане на 
проба от вагиналния секрет, като 
типчето му се оставя да изсъхне и се 
поставя в епруветката. Тя се изпраща 
в лаборатория за последващи 
анализи. Qvintip е регистриран 
продукт в Шведската Продуктова 
Агенция за Медицина и притежава CE 
маркировка.

Qvintip е пълноценно решение за 
самостоятелно пробовземане и  
изследване на HPV.

Qvintip: 
ефективност
Самостоятелното пробовзмане на 
Qvintip е ефективно при 
потенциалната превенция от рак 
на шийката на матката, като целта 
е изследването да бъде достъпно 
за женското общество и да се 
подобри общия здравен статус. 

HPV тестът е двойно по-
чувствителен от класическата 
цитонамазка. Скринингът осигурява 
60-70% по-голяма защита срещу
карцином на шийката на матката в
сравнение с цитологията.



Qvintip®

Qvintip - решение, изградено от сигурна и силна клинична фондация 
Устройството Qvintip ®  е клинично оценено в партньорство с 
Университетската болница на Упсала, Швеция.

Изследвания на Qvintip :
➜ Положително отношение на жените към самостоятелното 

пробовзимане
➜ Увеличаване на степента на участие - два пъти повече жени са 

склонни да го използват в сравнение с цитологичната намазка,
➜ Повишена ефективност при детекция на CIN 2-3 спрямо цитологичната 

намазка
➜ Повишена специфичност на скрининг при жени м/у 30-65 години
➜ Подобрен скрининг и намаляване на случаите с рак на маточната 

шийка за жени 50+
➜ Qvintip е полезен инструмент за скрининг на рак на маточната шийка.
➜ Превенция на рака на маточната шийка чрез ефективния метод на 

максимално достъпна цена.
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