كيفية إجراء اختبار كوفيد19-
باستخدام QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test

نبذة
هذا دليل مبسط لمجموعة QuickVue At-

 .Home OTC COVID-19 Testللحصول
على المعلومات الكاملة ،يرجى الرجوع إلى
ورقة التعليمات وصحيفة وقائع المريض
في المجموعة .يتمتع هذا المنتج بتصريح
االستخدام في حاالت الطوارئ من إدارة
الغذاء والدواء (.)FDA

للحصول على مقطع فيديو حول كيفية إجراء االختبار ،انتقل إلى
quickvueathome.com/#video_testkit-2

ما هي محتويات المجموعة؟

أنابيب اختبار مسبقة التعبئة

أنابيب مسبقة التعبئة
حوامل األنابيب
ماسحات إسفنجية
أشرطة االختبار
ورقة التعليمات
صحيفة وقائع المريض

ماسحات إسفنجية

أشرطة االختبار

حوامل أنابيب االختبار

ضا؟
ما الذي تحتاج إليه أي ً
ساعة أو مؤقت (غير مرفقين)
من المهم جدًا مراعاة الدقة في الوقت لهذا االختبار!

لبدء االختبار
اغسل يديك وضع المجموعة على سطح مست ٍو ونظيف .تأكد من وجود إضاءة كافية في
الغرفة .إذا كنت تجري االختبار على شخص آخر ،فاستخدم قناع وجه .افتح المجموعة
وتأكد من وجود جميع العناصر المدرجة أعاله .أحضر المؤقت أو الساعة واتبع التعليمات
صلة الموجودة على الجانب اآلخر.
المف َّ

<

إجراء االختبار
1

ال تلمس رأس المسحة.

انزع الغطاء من أحد األنابيب
وضعه في حامل األنبوب.

2

انزع الغالف عن المسحة .ال تلمس رأس
الماسحة.

3

4

أدخل المسحة من ½ إلى ¾ بوصة تقريبًا في
فتحة أنف واحدة وافركها حول الجدران الداخلية
 4مرات على األقل .باستخدام المسحة نفسها،
كرر الخطوة في فتحة األنف األخرى .سيستغرق
ذلك  15ثانية تقريبًا.

ضع المسحة في األنبوب
المفتوح بمجرد الحصول على
العينة من األنف .تأكد من أن
المسحة تتالمس مع الجزء
السفلي من األنبوب .حرّك
المسحة  3أو  4مرات.

5

6

بعد دقيقة واحدة ،أخرج المسحة من األنبوب ،مع فرك
رأس المسحة على جدار األنبوب إلخراج أكبر قدر
ممكن من السائل .تخلص من المسحة.

اترك المسحة في األنبوب لمدة
دقيقة واحدة على األقل( .استخدم
مؤقت أو ساعة!) قد تحصل على
نتائج خطأ إذا تركت المسحة لمدة
أقصر أو أطول عن المطلوب.

اترك المسحة في
الداخل لمدة دقيقة
واحدة على األقل.

7

8

بعد  10دقائق ،أخرج شريط االختبار من
األنبوب وضعه على سطح مست ٍو مع إضاءة
جيدة .اقرأ شريط االختبار في الحال! إذا
انتظرت ألكثر من  5دقائق للقراءة،
فقد تحصل على نتائج خطأ أو غير
صالحة.

اترك الشريط
في الداخل لمدة
 10دقائق على
األقل.
توجيه األسهم
ألسفل

افتح كيس شريط االختبار بحذر وضع
شريط االختبار في األنبوب المفتوح
مع توجيه األسهم ألسفل .اترك
الشريط في األنبوب لمدة  10دقائق.
(استخدم مؤقت أو ساعة!)

قراءة نتائج االختبار

يوجد  3أنواع من نتائج االختبار ممكنة :إيجابي أو سلبي أو غير صالح ،وهو اختبار ال يمكن استخدامه.
نتيجة غير صالحة =
خط واحد باللون الزهري أو عدم ظهور خطوط
يتعين عليك إجراء اختبار جديد .ابدأ من
جديد من أول خطوة باستخدام أنبوب
ومسحة وشريط اختبار جديد .عند
الحصول على نتيجتين غير صالحتين،
اتصل على .1-833-784-2588

نتيجة سلبية =
خط واحد باللون األزرق
من غير المحتمل أن تكون
مصابًا بكوفيد .19-ولكن وإذا
كانت لديك أعراض تزعجك
أو تقلقك ،فتواصل مع مقدم
الرعاية الصحية.

نتيجة إيجابية =
خط واحد باللون الزهري  +خط واحد
باللون األزرق
من المحتمل أن تكون مصابًا بكوفيد.19-
يجب أن تعزل نفسك .وإذا كانت لديك
أعراض تزعجك أو تقلقك ،فتواصل مع
مقدم الرعاية الصحية.

