
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

مستضد كورونا   اختبار  وس  لمتالزمة    2فير المسبب 
 الرسي    ع ( SARS-CoV-2االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )

(  
 ( االختبار الذات 

ة المرفقة بالعبوة   النرسر

  : مزودةالالمواد 

 حجم المجموعة  المحتويات 

واحدة لالستعمال  ، مسحة  ستخراجلعينة ال عازل  واحد  ، أنبوب  واحدةاختبار    علبة
ة واحدة مرفقة بالعبوة ،  واحد كيس نفايات    ،والرم    نشر

1T 

  5  ،لالستعمال والرم  ات  مسح  5ستخراج،  لعينة ال   ةب عازليباأن  5ختبار،  علب ا  5
ة واحدة مرفقة بالعبوة س نفايات،  اكيأ   5T نشر

،    ةمسح  20ب عازل لعينة الستخراج،  و أنب  20اختبار،    علبة  20 لالستعمال والرم 
 20T مرفقة بالعبوة   اتنشر   4حامل واحد لألنابيب،  كيس نفايات،    20

    
 جهاز توقيت: زودةالمواد المطلوبة ولكنها غير م

 عرت    L031-118Z5 المرجع      L031-118P5 المرجع   L031-118M5 المرجع

عن   للكشف  الخاص  نوكليوكابسيمستضد  اختبار رسي    ع  عينات مسح   SARS-CoV-2بد    
األنف    اتف 

  .األمامية
يالتشخيص  ستخدام ال ل     المختبر

  . فقط. لالختبار الذات 

 .اقرأ التعليمات بعناية قبل إجراء االختبار

 : ةالعين أخذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  يبلغ  شخص  يقوم  أن  يمكن 
ب  18العمر   أكبر  أو  عينة أخذ  عاًما 

أن  يجب  ذاتًيا.  األنفية  المسحة 
ع  

يقوم أحد الوالدين أو الول  الشر
تقل  الذين  لألطفال  بذلك  بالقيام 

عاًما. ل تستخدم    18أعمارهم عن  
الختبار لألطفال دون السنتي   من  

 .العمر

                     اإلجراءات الخاصة باالختبار 

 ا ذاتي  أخذ العينة  
مقدم  من قبل أخذ العينة  

 رعاية بالغ 
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تحقق من تاري    خ انتهاء الصالحية المطبوع عىل  

 .عىل العلبةكيس القصدير  

 

الختبار عىل سطح مستٍو ونظيف.  علبة  افتح الكيس. ضع  
 .العلبةالعينة عىل    النتيجة ومكاننافذة  تحقق من  

اقرأ التعليمات قبل استخدام مجموعة اختبار  

 .الشي    ع  SARS-CoV-2 مستضد 

 

قبل بدء    تجفيفهما ا. تأكد من  ماغسل يديك أو عقمه
 الختبار. 

النتيجةنافذة   

العينة مكان  
1

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

No.210 Zhenzhong Road, West Lake DistrictHangzhou, P.R.China, 310030

                                                  
                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                   

 4.                                                                    3.                                                              2.                                                                 1.                            

ال    : نبيهتطرف العصا.  عند  افتح عبوة المسحة  
 .الماص بيديكالمسحة  تلمس طرف  

 

  فتحة أنف واحدة.  المسحة  أدخل طرف  
الماص بالكامل ف 

إل الداخل  ، ادفع المسحة  حركة دائرية خفيفةباستخدام  

 .سم من حافة فتحة األنف  2.5ن  م  لمسافة أقل

 

ء  ا جز األ مع لمس  مرات    5  ل بشكل دائري    المسحة  حّرك

     أخرجمن فتحة األنف.    ةالداخلي
المسحة وأدخلها ف 

 .4ر الخطوة  فتحة األنف األخرى. كرّ 

 

حركها بشكل لولبر  ألنبوب و داخل االمسحة  ضع   من فتحة األنف.   المسحة  أخِرج

 .ثانية  30لمدة  

 

من    قطرات  4قم بتقطب   اضغط برفق عىل األنبوب و 

   
 .العينة  مكانالمحلول ف 

 

 .عرص األنبوبمع  المسحة    أخرج

 

ألنبوب العازل لعينة  اطرف القطارة بإحكام عىل    ضع

ا عن طريق تحريك الجزء السفىل  الستخراج
ً
. امزج جيد

 .النقر عليهأو    بشكل لولبر    من األنبوب

 

مرات أثناء الضغط عىل    5  ل بشكل دائري    المسحة  حّرك

 .جانب األنبوب

 

رقاقة األلومنيوم بعناية من الجزء العلوي لألنبوب    انزع

 .العازل لعينة الستخراج وتجنب النسكاب

 

  علبة  
  الفتحة الموجودة ف 

ضع األنبوب ف 
  حامل األنابيب.( 

 األدوات. )أو ضع األنبوب ف 

دقيقة  15-30  

دقيقة. ل   30-15إل  جهاز التوقيت  النتيجة عندما يصل    اقرأ 

 .دقيقة  30بعد    ها تقرأ

 

5x 30  ثانية 

  (T)   ختبار ال خط  عدم ظهور  و فقط   (C) ر خط التحكمو ظه
أنه لم   يعب 

تشب  نتيجة الختبار  .  SARS-CoV-2  مستضد عن وجود  كشف   اليتّم 

   .  19-كوفيد  حالًيا بمرضعدم احتمال إصابتك  السلبية إل  
استمر ف 

مع    التواصلواإلجراءات الوقائية المعمول بها عند  ني    اتباع جميع القوا

 لل. قد تكون  اآلخرين
ا
ة.  نتيجة الختبار سلبي  بالرغم من أنعدوى  حامًل

،  أو  كرر االختبار بعد يوم    إذا كان لديك شك،  ن ه من غير  يومير
ّ
ألن

وس  عن وجود  كشف  لاالممكن     جميع مراحل  كورونا  فير
ن
بدقة ف

 .اإلصابة

     (T)  وخط الختبار  (C) من خط التحكم  ر كلّ و ظه
 يعب 

ّ
  تّم قد  ه  أن

 . SARS-CoV-2  مستضد عن وجود  كشف  لا

   
 (T) منطقة خط االختبارمالحظة: يجب اعتبار أي خط باهت فن

 نتيجة االختبار إيجابية
ّ
 .عىل أن

   نتيجة الختبار اإليجابية  
ا أنك  تعب 

ً
تكون حالًيا  أنه من المحتمل جد

الصادرة عن هيئة   واإلرشاداتقواني    اتبع ال.  19-كوفيد  بمرض  ا صابً م

  الولية أو اإلقليم. اتبع اإلرشادات المحلية  
لعزل  الخاصة باالصحة ف 

  
 .الذات 

العملية تنفيذ  عدم كفاية حجم العينة أو .  (C)  خط التحكمعدم ظهور  

. راجع  حيحةغب  صحيح ه  األسباب المحتملة لنتيجة غب  صبشكل  

جاءت  . إذا  ةجديد   علبةالتعليمات مرة أخرى وكرر الختبار باستخدام  

ا الختبار غب  ص  ةجينت
ً
 المعنيةخدمات  الاتصل ب ،حيحة مجدد

  وليتك أو إقليمك   اتاختبار ب
وس كورونا ف   .فب 

 
 

 تفسير النتيجة

 سلب   

 إيجات   

 حيحغير ص 

 بأمان تخلص من مجموعة االختبار الخاصة بك ال

  كيس إكمال بمجرد  
الختبار، ضع كل محتويات مجموعة الختبار المستخدمة ف 

   ه. ضعزود النفايات الم
لية العامةحاوية الف   .نفايات المب  

كة خط   :  AusDiagnosticsالمساعدة لتقديم الدعم الخاص برسر

 )عىل مدار الساعة، طوال األسبوع( 1800951381
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 التحضير 

 

 

 صّور رمز الستجابة الشيعة الموجود 

  الدليل أو أعىل الحاوية لالطالع عىل الدليل 
 ف 

 بلغات متعددة والفيديو الخاص بالختبار المتاح عىل 

AusDiagnostic.care 



 ؟ سلبية كر ااختبجاءت نتيجة س: ماذا لو 
من الممكن أن يعط  هذا الختبار نتيجة سلبية غب  صحيحة )سلبية  .  19-خاصة بكوفيدمستضدات  عن وجود أي  كشف  ال ج: تشب  نتيجة الختبار السلبية إل عدم  
اضية وقد تحتاج إل تأكيده  ، والنتائج السلبية 19-بكوفيدخاطئة( لدى بعض األشخاص المصابي       أنه من المحتمل أن و . ها افب 

- بكوفيدصاًبا ل زلت م  ك هذا يعب 
19  

ّ
. إذا    عىل الرغم من أن   من   ل لختبار سلبية و نتيجة ا جاءت  الختبار سلبر 

جر الرجوع إل الهيئة  أو  / أعراض الحىم و زلت تعات  السعال و/أو ضيق التنفس، فب 
  ا الصحية  

ا فعليك  المعنية ف 
ً
 .المساعدة الطبيةطلب  لولية أو اإلقليم للحصول عىل إرشادات بشأن اختبار التأكيد إذا لزم األمر. إذا كنت مريض

 الفوائد المحتملة من هذا االختبار؟ س: ما ه  المخاطر المحتملة و 
 :ج: تشمل المخاطر المحتملة ما يىل  

 .العينة سحب أثناء احتمال الشعور بانزعاج      •
  تعليمات الستخدام(راجع )  نتائج اختبار غب  صحيحةاحتمال الحصول عىل      •

 .فقرة تفسب  النتيجة ف 
 :تشمل الفوائد المحتملة ما يىل  

ة بشأن رعايتك  عىل المعلومات األخرى، أنت ومقدم الرعاية الصحية باإلضافة إل النتائج، يمكن أن تساعدك      •  .اتخاذ قرارات مستنب 
  مجتمعكاألشخاص  بي   عائلتك و  19-كوفيد  الحد من انتشار   عىلقد تساعد نتائج هذا الختبار      •

 .اآلخرين ف 
ن  از المتسلسل واختبار اختبار المستضد  س: ما الفرق بير  ؟ (PCR) تفاعل البوليمير

وس. عن وجود   PCRشف اختباراتك ت. 19-كوفيد  هناك أنواع مختلفة من اختبارات   ج:  -SARS اختبار مستضد    اختبارات المستضد، مثل أما مادة جينية من الفب 
CoV-2   الشي    ع  )  

وس. اختبارات المستضد  من بروتينات عن وجود  تكشف فه   )الختبار الذات  ا  ه  خاصة  الفب 
ً
وس بجد ولكنها ليست حساسة   19-كوفيد  فب 

 و مثل الختبارات الجزيئية. 
ّ
  أن

  وجود عدوىالنتيجة السلبية ل تبينما  النتيجة اإليجابية دقيقة للغاية   هذا يعب 
 .نف 

 ؟ةديجدعن وجود متحورات س: هل يكشف االختبار 

وسمطبّ إجراءات  ACON لدى ج:  الكشف عن  عىل  تها وضمان قدر من أجل التعّرف عليها الختبار أدوات وتقييم أداء  19-كوفيد  قة لرصد طفرات فب 

 .الجديدةحورات المت

 استخدام هذا االختبار؟حصلوا عىل اللقاح س: هل يمكن لألشخاص الذين 

 .تظهر استخدام هذا الختبار بغض النظر عن حالة التطعيم ملم عراض أاأل عليهم  تنعم، يمكن لألفراد الذين ظهر  ج: 

  استخدام هذا المنتج؟   ؛الالتكستجاه حسس ت س: لديّ 
 هل يمكنبن

  هذا المنتج عىل مادة الالتكس. ألي مخاوف تتعلق بالحساسية، يرجر التصال بطبيبك العام للحصول عىل المشورة ج: 
 .ل تحتوي المكونات ف 

  استخدام هذا المنتج؟أس: 
 نا حامل. هل يمكنبن

  هذا المنتج ل تتطلب  ج: 
جر التصال بطبيبك فأي مخاوف،  لديك   تلالستخدام أثناء الحمل. إذا كان ، الختبار آمن بمعب  آخر . ها ابتالعأن يتّم المكونات ف  ب 

 .العام للحصول عىل المشورة

  استخدام مسح
؟  ةخاص ة س: هل يمكنبن  ت  

  مجموعة الختبار ج: 
 .ل، يجب عليك فقط استخدام المكونات المضمنة ف 

  إعادة استخدام أيّ 
 من مكونات مجموعة االختبار؟ س: هل يمكنبن

 .ل، ل يمكن إعادة استخدام أي من مكونات مجموعة الختبار أو حفظها لالستخدام مع مجموعة اختبار أخرى ج: 

  اليرسى أفتحة س: هل يجب أن أمسح 
؟ مأنفن  اليمبن

  فتحة من عينة من كل  لسحب ج: يرجر استخدام المسحة  
 .حصول عىل نتيجة دقيقةعينة كافية لل سحب  أنفك لضمان فتحب  

ّ فيها كم طول س:   ن عىل    يتعير
 األنف؟ مسح فتحة المدة الب 

ف  ج: 
ُ
ثانية. تأكد من جمع أي ترصيف  15حوال  العينة سحب  مرات. يستغرق   5حركة دائرية حول الجدار الداخىل  لفتحة األنف استخدام المسحة بقوة بل

ا عىل المسحة. كرر هذ
ً
  قد يكون موجود

  أنف 
 .فتحة األنف األخرىه العملية ف 

 المراجع 

1. Shuo Su, Gary Wong, Weifeng Shi, et al. Epidemiology, Genetic recombination, and pathogenesis of 
coronaviruses. Trends in Microbiology, June 2016, vol. 24, No. 6: 490-502 

2. Susan R. Weiss, Julian L. Leibowitz, Coronavirus Pathogenesis, Advances in Virus Research, Volume 81: 85-
164 

 فهرس الرموز

 
 درجة الحرارة ود حد

     
يحتوي عىل ما يكف 

 <n>  لختبارات

   
كة التصنيع  رسر

 

 
 الستخدام  ةداو ع عدم م

   
 صالحية تاري    خ ال

جهاز طبر  للتشخيص   
ي  المختبر
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 فعة رمز الد
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نت  االتصال والدعم عي  اإلني 

 :خط الدعم الخاص بكوفيد التابع لحكومة الوالية

  
وتن خط المساعدة  الساعات الموقع اإللكي 

 19- الخاص بكوفيد
 سلطة الوالية

https://health.act.gov.au/ 
  7مساء،  8 –صباًحا  8

 أيام 
(02) 6207 7244 

إقليم العاصمة   حكومة
الية   األسب 

https://www.health.nsw.gov.au/ 24  ،88 77 13 أيام 7ساعة 
  نيو ساوث  خدموكالة ال 

ات ف 
 (Service NSW)ويلز 

https://health.nt.gov.au/ 
عرًصا،   4:30 –صباًحا  8
 أيام 7

 حكومة اإلقليم الشمال   484 490 1800

https://www.health.qld.gov.au/ 24  ،لند 68 42 13 أيام 7ساعة   كويب  
 وزارة الصحة ف 

https://www.sahealth.sa.gov.au/ 
  7مساء،  5 –صباًحا  9

 أيام 
اليا حكومة 253787 1800  جنوب أسب 

https://www.health.tas.gov.au/ 

 –صباًحا  8أيام األسبوع 
مساء؛ عطلة نهاية   8

 4 –صباًحا  8األسبوع 
 عرًصا

 تاسمانيا حكومة 738 671 1800

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/ 24  ،398 675 1800 أيام 7ساعة 
وزارة الخدمات الصحية  
  فيكتوريا

 واإلنسانية ف 

https://www.healthywa.wa.gov.au/ 
مساء، من   6 –صباًحا  8

 اإلثني   إل الجمعة 
اليا  206 595 1800   غرب أسب 

 وزارة الصحة ف 

 المنتج  المساعدة بخصوصخط 

ال  للحصول عىل خدمات الدعم
 :اتصل بالراع  األسب 

AusDiagnostics 
:  الموقع  

وت   Ausdiagnostics.careاإللكب 

 أيام( 7ساعة،   24) 1800 951 381 : بالرقم الختبار؛ اتصل   حزمةلالستفسارات المتعلقة ب

  العالجية  المنتجاتإدارة 
ن
الياف  ( Therapeutic Goods Australia) أسي 

  المسائل المتعلقة بلإلبالغ عن مشكالت األداء الضعيف أو   TGAاتصل ب 
رير اتقخدمة تقديم العبر مشكلة أي أبلغ عن ة ) الذاتي اتالختبار إطار  الستخدام ف 

ونًيا إل)Report) Users Medical Device Incident ألجهزة الطبيةالناجمة عن استخدام المستهلكي   لحوادث  حول ال ا إلكب 
ً
 ، أو أرسل بريد

iris@tga.gov.au 1800 809 361الرقم  أو اتصل عىل ) 

 خصائص األداء

 اإلكلينيكيةالحساسية والنوعية والدقة  
 قد . و 19-بكوفيدشتبه إصابتهم يمن أفراد   سحبها  تّم  يةمسحة أنف 605الشي    ع باستخدام  SARS-CoV-2اختبار مستضد   تحديد أداءتّم 

ّ
 أظهرت النتائج أن

 (. 605/ 598٪ ) 98.8  جمالية( والدقة اإل 435/ 433٪ )99.5( والنوعية 170/ 165٪ )97.1الحساسية 
 الدراسة الخاصة بسهولة االستخدام

    136الستخدام مع مجموعة من حول سهولة  إجراء دراسة  تّم 
 نسبة  تأكيد ال  . تّم ةالذاتي اتالختبار إطار شخًصا عادًيا ف 

ّ
٪  93.9بلغت الحساسية عىل أن

 باختبار100النوعية و 
ا
  يد الشخص العادي، مقارنة

ف RT-PCR ٪ ف   .المحب 

  سجلها   اتالمالحظإل جانب استبيان الشخص العادي  ثبت أ
ة المرفقة  مكن من المالرعاية الصحية أنه   اختصاص  الب  أن يقوم شخص عادي باتباع النشر

 .إجراء الختبار بسهولةأن يقوم شخص عادي بمكن من المبسهولة وأنه بالعبوة 

وس  محدودية الكشف عن الفير

وس باستخدام اختبار مستضدمعدل      50TCID160الشي    ع هو  CoV-SARS- 2محدودية الكشف عن وجود الفب 
 .كل مليلب  ف 

  يمكن لالختبار الكشف عنها  
 معلومات عن متحوّ رات  كوفيد-19 الب 

  ذلكورات ّح الشي    ع بهذه المت SARS-CoV-2 مستضد المختلفة. ل يتأثر أداء اختبار  راتحوّ تقييم المت تّم لقد 
وسات بما ف  ألفا وبيتا وغاما وكابا   الجديدة للفب 

 .إلخ،  A.23.1و  B.1.618و  B.1.617.3و  B.1.617وB.1.616 وإيتا ومو وإبسيلون ولوتا ولمبدا وزيتا وثيتا و

  التفاعلية التبادلية )النوعية التحليلية( والتداخل الميكروت   

   تّم 
  من المحتمل أن تكون موجودة ف 

تجويف  تقييم التفاعل المتبادل عن طريق اختبار مجموعة من مسببات األمراض والكائنات الدقيقة ذات الصلة الب 

وس األنف. تّم    غياب أو وجود فب 
وس ف   .رة بمستوى إيجاتر  منخفضالمعطل بالحرا SARS-CoV-2 اختبار كل كائن ج  وفب 

 :تفاعل متبادل أو تداخل مع الكائنات الحية الدقيقة التاليةوجود أي لم يالحظ 

ي  وس كورونا البشر وس المعوي  229Eفب  وسات الغدانية  الفب   الفب 

ي  وس الميتابينومو البشر ي فب  وس كورونا البشر ي NL63  فب  وس كورونا البشر  OC43  فب 

وس كورونا  نفلونزا أاإل  نفلونزا باإل  ق األوسط   – فب  متالزمة الشر
 التنفسية

وس نظب  اإل  وس نظب  اإل  3نفلونزا فب  وس نظب  اإل  2نفلونزا فب   1نفلونزا فب 

  ال
وس األنف  وس  فب  وس نظب  اإل  المخلوي التنفس   الفب   4نفلونزا فب 

ية  وس كورونا  شاهوقيةالبورديتيلة ال المتدثرة الحبر يفب   HKU1  البشر

وحة  فيلقيةال يةالسلالمتفطرة  لية  المستدمية المسب   الب  

 الرئوية  فطورةالم العنقودية الذهبية  ةالمكور  ويةشر  العنقودية الب  

 العقدية الرئويةالجرثومة  المقيحة   العقديةمكورة  ال بالمتكيسة الجؤجؤيةالرئوية التهاب المكورات  

 الزائفة الزنجارية  الرئويةمتدثرة ال اءالبيض  ةالمبيض

  األ ل  يغسال
ي  نف  ع البشر جمَّ  م 

 المواد المتداخلة

  قد يتّم  تّم 
  عينات الجهاز التنفس  أو الب 

. تّم  تقييم المواد التالية الموجودة بشكل طبيع  ف   
  أو البلعوم األنف 

  التجويف األنف 
اختبار  إدخالها بشكل مصطنع ف 

وس   غياب أو وجود فب 
ة مذكورة أدناه و  SARS-CoV-2 كل مادة ف   .أنها ل تؤثر عىل أداء الختبارقد تبي ّ  بمستوى إيجاتر  منخفض. المواد المختبر

 سل داخىل  المنشأ  NeilMedجيل األنف لألنوف الجافة من 

 ألنف  أفرين أوريجينال لبخاخ  الحلق )ديكلوني   هيدروكلوريد( اص أقر 

د زيكام لعالج نزلت   ألنف لتخفيف الحساسية ألكالول لبخاخ  البر

( ال مضاد ال وسي    لتهاب الحلقلكلوراسبتك ماكس أقراص   حيوي )موبب 

 CVS Healthمن  ألنفلفلوتيكاسون بروبيونات بخاخ  تاميفلو

( حيوي ال مضاد ال  من إيكويت شي    ع المفعولال ألنف ابخاخ  )توبراميسي  

 من إيكويت التهاب الحلق الفموي لتهدئة بخاخ فينول موميتازون فوروات بخاخ األنف 

 سعال   أوريجينال بنكهة النعناع ذات القوة العالية لعالج الأقراص  منظف األنف الفسيولوجر  بمياه البحر 

 نازال كروم لألنف بخاخ  

ألسئلة الشائعةا  

 ؟ مؤلم االختبار هذا س: هل  
ض أن تؤلمل. مسحة األنف بها رغوة وليست حادة و   ج:    بعض األحيان ب قد تشعرك المسحة  .  من غب  المفب 

  . إذا شعرت بألم، يرجر إيقاف قليل من النزعاجف 
 .الختبار وطلب المشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

 إيجابية؟  كر ااختبجاءت نتيجة س: ماذا لو 
   نتيجة الختبار اإليجابية    ج: 

ا أنك مصاب حالًيا بمرضومن   19-كوفيد  ستضدات منعن وجود مكشف  ل ا تمّ قد  أنه  تعب 
ً
هناك احتمال  .  19-كوفيد  المحتمل جد

إيجابية، يجاءت  (. إذا  مغلوطة ضئيل للغاية أن يعط  هذا الختبار نتيجة إيجابية خاطئة )نتيجة إيجابية   ل لتعي ّ  عنتيجة الختبار    المب  
منع  ليك عزل نفسك ف 

وس لآلخرين.     الولية أو اإلقليم. بمجر واإلرشادات  قواني   اتبع الانتشار الفب 
  والرعاية الشيرية  القواني   الخاصة بالنعزالد التأكد، اتبع  الصادرة عن هيئة الصحة ف 

  وليتك
 . المتابعة المعمول بها ف 

 
 
 
 

المقصود ستخدام اال  

  الشي    ع هو اختبار تدفق  SARS-CoV-2 اختبار مستضد
  عينات مسح SARS-CoV-2 بالخاص  للكشف النوع  عن مستضد نوكليوكابسيدأفف 

األنف   اتف 

  تؤخذ األمامية  
ة من األفراد المشتبه الب   SARS-CoV بي   ختبار هذا ال ق فرّ عراض. ل ي  األ خالل األيام السبعة األول من ظهور   19-بكوفيدإصابتهم بمبارسر

 . SARS-CoV-2و

  عينات الجهاز التنفس  ال .  SARS-CoV-2مستضدوجود النتائج ه  لتحديد 
من العدوى. تشب   رجة المرحلة الحخالل علوي يوجد هذا المستضد بشكل عام ف 

وسية،   النتائج اإليجابية إل وجود مستضدات فب 
ّ
ورية لتحديد حالة العدوى.   يةمعلومات التشخيصالو الصح  الفرد تاري    خ إل أن    األخرى ض 

النتائج ل تستثب 

وسات أخرى. وجود اإليجابية  ية أو اإلصابة بفب   .هو السبب الدقيق للمرضعنه  كشفال قد ل يكون العامل الذي تّم و عدوى بكتب 

 الشي    ع م SARS-CoV-2 مستضد اختبار 
ّ
  الولية أو اإلقليم قواني   فقط. اتبع ال تقديريللفحص العد

 .والنصائح الصادرة عن هيئة الصحة ف 

  كذلك 
  تشخيص عدوى عىللمساعدة هو ا الشي    ع  SARS-CoV-2 اختبار مستضدمن استخدام هدف  . ال SARS-CoV-2إلصابة ب النتائج السلبية ال تستثب 

SARS-CoV-2 . 

  من قبل فرد يقل عمره عن بي ّ  تتلم 
ح أن يو عاًما.  18إمكانية استخدام الختبار الذات  قب    18أعمارهم عن ألفراد الذين تقل لختبار قوم شخص بالغ بإجراء ال ي 

 .عاًما. ل تستخدم الختبار لألطفال دون السنتي   من العمر

علومات موجزة م  

وسات كورونا الجديدة إل جنس بيتا  وس كورونا الجديد حالًيا عد  هو مرض تنفس  حاد م   19-. كوفيدتنتىم  فب  المصدر الرئيس   هم  . المرص  المصابون بفب 

ا العدوى لأعراض أن ين ل يعانون من أي الذيللعدوى؛ يمكن لألشخاص المصابي   
ً
ا إل الآلخرين. نقلوا أيض

ً
ة الحضانة من   لوماتمعاستناد اوح فب  الحالية، تب 

  األغلب من يوًما،   14إل يوم 
احتقان األنف وسيالن ب أصيبت حالت قليلة، كما أيام. تشمل األعراض الرئيسية الحىم والتعب والسعال الجاف 7إل   3وف 

 .والتهاب الحلق وآلم العضالت واإلسهالاألنف 

ات األساسي  

  عينات مسح SARS-CoV-2 بالخاص الشي    ع هو اختبار للكشف عن مستضد نوكليوكابسيد  SARS-CoV-2 مستضد اختبار 
ية. تتّم  اتف   األنف األمامية البشر

  خاللقراءة نتائج الختبار 
 .دقيقة بناءا عىل وجود أو عدم وجود خطوط ملونة 30-15 بشكل مرت 

  منطقة خط ال
 .الغشاء  وامتصاصيشب  إل إضافة حجم عينة كاف  مما   ،ةإجرائيأداة رقابة  كستعانة به  لال ، مراقبةسيظهر دائًما خط ملون ف 

 الكواشف 

ان عىل و  SARS-CoV-2 الختبار عىل أجسام مضادة ل  علبةحتوي ت   الماعز و غلوبيولي   مناع  ج المضاد للفب 
عازل لعينة  النبوب األ . يحتوي الموجود ف 

   عازلعىل منظف و الستخراج 
 .ثالتر

 التحذيرات واالحتياطات ومعلومات السالمة 

ة المرفقة بعبوة اقرأ  • نتائج الحصول عىل بعناية قبل إجراء الختبار. قد يؤدي عدم اتباع التعليمات إل الشي    ع   SARS-CoV-2مستضداختبار النشر

 .اختبار غب  دقيقة

  الولية أو   اتاختبار الخاصة ب الجهاتحالية. يرجر استشارة  19-كوفيد  عدوىوجود تشخيص  عىليهدف الختبار إل المساعدة  •
وس كورونا ف  فب 

 .اإلقليم لمناقشة نتائجك وما إذا كان يلزم إجراء أي اختبارات إضافية

 .دون السنتي   من العمري شخص ألل تستخدمه  •

، فقد ت علبةفتح  . إذا تّم ها لستخداما جاهزً  كونحب  ت عبوةل تفتح محتويات ال •  .حيحةص نتائج اختبار غب  حصل عىل الختبار لساعة أو أكبر

•  
 
 .مع عينات متعددة  ها . ل تستخدمعبوةمن مكونات ال د استخدام أيّ ع  ل ت

 .عينة من األنفالدقيقة عىل األقل قبل أخذ  30ل تستخدم بخاخات األنف لمدة  •

 .من األنف قبل بدء الختبار أِزل أي حلقة )حلقات( •

 .خاطئةاختبار سلبية   ةجينتالحصول عىل إل  يةمسحة األنفالعينة من غب  كافية أو غب  سليمة كمية   سحبقد يؤدي  •

 .مسكهال تلمس رأس الماسحة عند   •

  من أيام من ظهور األعراض. إذا كان الختبار سلبًيا و  7بعد  خاطئةالسلبية النتائج تزداد احتمالية ظهور ال •
األعراض أو أصبحت كنت ل تزال تعات 

جر األ    االسلطة الصحية  مراجعة عراض أكبر حدة، فب 
لولية أو اإلقليم للحصول عىل إرشادات بشأن اختبار التأكيد إذا لزم األمر. إذا كنت  المعنية ف 

ا فعليك طلب المساعدة الطبية
ً
 .مريض

  المر ينخفض  •
وس  ف  ا  المتأخرة   حلاالحمل الفب 

ً
وس  منخفض أعراض. قد يكون  أي ألفراد الذين ل يعانون من لدى امن العدوى ويعتبر الحمل الفب 

  هذه السيناريوهات
 .الختبار أقل حساسية ف 

  غضون يوم  •
ا لظروف عالية الخطورة أو إذا كان ذلك  تك بالعدوىإصابنت ل تزال تشك بيومي   إذا كأو كرر الختبار ف 

ً
متطلبات من أو إذا كنت معرض

 .تكمهن

 عىل الكيس.  المطبوعنتهاء الصالحية ل تستخدم الختبار بعد تاري    خ ا •

ب أو تدخن قبل الختبار  •  ئه. وأثنا ل تأكل أو تشر

 كيس ل تستخدم الختبار إذا كان ال  •
ً
 .أو غب  مختوم ا تالف

ا لأل  •
ً
  يحتمل أن تكون ملوثة وفق

 .المحلية  نظمةيجب التخلص من جميع الختبارات والعينات والمواد الب 

 .ا عىل النتائجالحرارة أن تؤثر سلبً لرطوبة ودرجة  يمكن ل •

  غضون  •
وسية عالية مرئًيا ف   .منطقة خط الختبارلدقيقة أو بمجرد اجتياز العينة  15قد يصبح خط الختبار لعينة ذات حمولة فب 

  غضون  •
وس  منخفض مرئًيا ف   .دقيقة 30قد يصبح خط الختبار لعينة ذات حمل فب 

  األنفعند  يةمسحة األنفالعينة تسحب ل  •
 .حدوث نزيف ف 

 بعد الستعمال •
ً
 .اغسل يديك جيدا

ا عن متناول األطفال والحيوانات •
ً
 .احتفظ بمجموعة الختبار بعيد

وس عازل عينة يمكن ل • وري التعامل  مع ذلك، ل و المخاطر الميكروبيولوجية. احتمال  من حد أن يمما يمكن الستخراج أن يعطل الفب   يزال من الرص 

-SARS-CoV   انتشار لحد من  المسحة المستخدمة ومحتويات مجموعة الختبار األخرى بحذر كما لو كانت تحتوي عىل عوامل معدية لوالتخلص من 

 .إل عامة السكان  2

، العازل لعينة  إذا لمس  • ة من الماء. إذا استمر التهيج،  ا اشطفهفالستخراج الجلد أو العيني   قسم  المشورة الطبية من طبيب أو اتصل ب  اطلببكمية كبب 

اليا، اتصل اإلسعافات األولية التابع ل   أسب 
  نيوزيلندا اتصل   13 11 26بالرقم مركز معلومات السموم )ف 

 .(0800 764 766بالرقم وف 

سالمةلتخزين والا   

اوح بي     •   درجة حرارة تب 
مكن تخزين مجموعة الختبار ف   درجة مئوية.  30 – 2ي 

 .بعد تاري    خ انتهاء الصالحية هالمختوم. ل تستخدمكيس  حب  تاري    خ انتهاء الصالحية المطبوع عىل ال سليمالختبار  •

  ال •
 .المختوم حب  الستخدامكيس يجب أن يبف  الختبار ف 

•  
 
 . دهجمّ ال ت

الجودةمراقبة   

  منطقة خط المراقبة
  الختبار. الخط الملون الذي يظهر ف 

  داخىل  حيث يؤكد أنه قد تّم   (C) تّم تضمي   الضوابط اإلجرائية الداخلية ف 
هو عنرص مراقبة إجرات 

 .إضافة حجم كاف  من العينة وتّم تنفيذ اإلجراء بشكل صحيح

 محدوديات لا

مستضد .1 عن    ة الذاتي  اتلالختبار معد  الشي    ع   SARS-CoV-2 اختبار  للكشف  الختبار فقط  استخدام  يجب  عينات  SARS-CoV-2 مستضداتفقط.    
ف 

وس  ل غب  مرتبطة خط الختبار كثافة .  يةاألنف اتمسحال ورة بالحمل الفب    العينة SARS-CoV-2 بالرص 
 .ف 

  العينة أ  ة خاطئةاختبار سلبيتحصل عىل نتيجة  قد   .2
العينة    سحب  تّم ما  لختبار أو إذا  من خالل ا  افهش تكالذي يمكن ا حد  ال من  دت   إذا كان مستوى المستضد ف 

 .بشكل غب  صحيح
 .يجب الطالع عىل نتائج الختبار مع البيانات الشيرية األخرى المتاحة للطبيب .3
 ا فقط. إلجراء اختبار تأكيدي    تقديريالختبار هو للفحص ال .4

ّ
رجر اتباع العىل أن   االصادرة عن هيئة الصحة    واإلرشادات  قواني   لنتيجة إيجابية، ي 

لولية أو ف 
 .اإلقليم

ورة ل يمكن أن تحدد نتيجة الختبار اإليجابية  .5  .ما إذا كان الشخص معدًيابالرص 
  ل ت .6

كة مع مسببات نف   .أخرىمرضية نتيجة الختبار اإليجابية وجود عدوى مشب 
 .SARS-CoV-2و SARS-CoV ل تفرق نتيجة الختبار اإليجابية بي    .7
8.   

ية أخرى وجود نتيجة الختبار السلبية ل تنف  وسية أو بكتب   .عدوى فب 
  االصحية  هيئةسلبية والرجوع إل العىل األغلب سبعة أيام عىل أنها ألكبر من أعراض لديه يجب التعامل مع النتيجة السلبية لفرد  .9

  المعنية لولية أو اإلقليم ف 
 .ختبار التأكيد إذا لزم األمرللحصول عىل إرشادات بشأن ا

  المر  .10
 .أعراضأي تظهر عليهم  م األفراد الذين للدى من العدوى و  متأخرةحل الايكون الختبار أقل موثوقية ف 
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