I. MY LIFE.
MY BLOOD. MY CH ECK.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing
anale afname
Stap 3 Afname

vaginaleStap
afname
1 Gebruiksaanwĳzing orale afname

Stap 5

Afronding van de afname

Lees voordat u begint zorgvuldig deze
Om wat slijm af te nemen uit de keel is het eenvoudiger
Schroef de dop van het buisje, plaats de wattendra Wattendrager
handleiding.
als iemand anders dit bij u kan doen. Is dit niet mogelijk,
ger in het buisje. Breek de steel van de wattendrager
Clitoris
Vragen of opmerkingen over dit product?
af op de inkeeping. Schroef de dop op de buis. Het is
dan voor een spiegel staan voor een betere plaats -Om wat slijm af te nemen uit de anus dient uw onderlichaam
Om
wat slijm af te nemen uit de vagina dientga
uw
onderlichaam
bepaling.
Bel
of
mail
.
Vagina
ontkleed te zijn. Neem een positie aan waarin u gemakkelijk denu klaar voor verzending.
ontkleed te zijn. Neem een positie aan waarin u gemakkelijk de

wattendrager in uw vagina kunt brengen.

wattendrager in uw anus kunt brengen.

Open de verpakking en haal de wattendrager
eruit zonder de wat aan te raken.

Open de verpakking en

Open de verpakking en
haal de wattendrager
eruit zonder de wat aan
te raken.

Gebruiksaanwĳzing
orale afname

Neem de haal
wattendrager
Houd de tong plat met de
de wattendrager
vast bij deeruit
dop zonder
tussen de wat
spatel,
aan zeg aaa en breng
uw duim,te
wijsvinger
de wattendrager in uw
raken. en
middelvinger
mond

Stap 2

Zorg dat u de juiste positie aanneemt

Buig uw hoofd iets

achterover. Open uw
Zorg dat u de juiste positie aanneemt

Heeft u vragen of suggesties?
mond, steek uw tong uit.
eventueel
de positie
brengen.
Bijv: een
NeemNeem
dan contact
met aan
ons om
op! de wattendrager in teGebruik
spatel
om de
tong
plat
Zittend
op
het
toilet
(B)
of
staand
met
een
voet
op
een
stoel
(C).
+31 (23) - 5300 538 (tijdens kantooruren)
te maken en zeg aaa.
support@i-thatsme.nl
Wanneer u bij uzelf de

Haarlem

Stap 4

Details van de afname

Zorg dat u de juiste positie aanneemt

Wattendrager

afname doet, kijk dan in de spiegel.

SOATestAnywhere B.V.

Anus

Strijk met een draaiende beweging het wattenstaafje

langsaan
de achterwand
van de keel en,
indien
mogelijk,
Neem de positie
om de wattendrager
in te
brengen.
Bijv:
de toilet
keelamandelen.
(Als ermet
puseen
is, moet
de stoel (C).
Zittend op het
(B) of staand
voetditopuiteen
Keelamandel

keelamandelen worden gedrukt.)

Er kan een kokhalsreflex ontstaan tijdens de afname.

