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تست سریع برای شناسایی انتی جنهای نوکلئوکپساید سارس-کووید 2-در نمونه های سواب قسمت سفلی بینی.
صرفاً برای استفاده در تشخیص البراتواری .برای خود آزمایی.

محتویات
 1فلم تست 1 ،تیوب بافر استخراج 1 ،سواب یکبار مصرف 1 ،باطلهدانی 1 ،ورق
رهنمای داخل بسته
 5فلم تست 5 ،تیوب بافر استخراج 5 ،سواب یکبار مصرف 5 ،باطلهدانی 1 ،ورق
رهنمای داخل بسته
 20فلم تست 20 ،تیوب بافر استخراج 20 ،سواب یکبار مصرف 20 ،باطلهدانی1 ،
تیوب گیر 4 ،ورق رهنمای داخل بسته

برای دسترسی به راهنمای چند زبانه و
ویدیوی تست در سایت
 ،Ausdiagnostics.Careکود  QRداخل
رهنمای یا بسته بندی را اسکن کنید.

مواد موردضرورت اما فراهم نشده :زمان سنج

قبل از انجام تست ،طرزالعملها را به دقت بخوانید.
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جمعآوری شخصی

جمعآوری ذریعه یک مراقب
کالنسال

پنجره نتیجه تست
یک نمونه سواب بینی را می توان ذریعه یک
1

شخص باالی  18سال جمع آوری کرد .در

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No.210 Zhenzhong Road, West Lake DistrictHangzhou, P.R.China, 310030

جا نمونهای

اطفال زیر  18سال ،این کار باید ذریعه والد
یا قیّم قانونی انجام شود .از این تست برای

دستان خود را با آب یا مواد ضدعفونی کننده
بشویید .قبل از شروع تست ،از خشک بودن
دست ها اطمینان حاصل کنید.

قبل از استفاده از کیت تست سریع انتی جن سارس-
کووید ،2-طرزالعملها را بخوانید.

تاریخ انقضا حک شده بر روی پاکت فویل فلم را
بررسی کنید.

پاکت را باز کنید .فلم تست را روی یک سطح هموار و پاک قرار دهید .پنجره نتیجه و جا
نمونهای داخل فلم را بررسی کنید.

اطفال زیر  2سال استفاده نکنید.

تفسیر نتیجه تست

پروسیجر تست
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فویل المونیمی را از باالی تیوب بافر استخراج
بگیرید و از ریختن آن خودداری کنید.

تیوب را به داخل سوراخ روی جعبه کیت داخل کنید.
(و یا تیوب را در تیوب گیر قرار دهید).

بسته بندی سواب را در انتهای چسب باز کنید .هشدار :نوک
جاذب سواب را با دستان تان لمس نکنید.

سرتاسر نوک جاذب سواب را به داخل یکی از سوراخ های
بینی داخل کنید .سواب را با چرخش مالیم و با فاصله ی کمتر
از  2.5سانتیمتر از لبه سوراخ بینی فشار دهید.

منفی
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 5بار سواب را به داخل سوراخ بینی بمالید و آن را بچرخانید.
سواب را در بیاورید و آن را در سوراخ دیگر بینی داخل کنید.
مرحله  4را تکرار کنید.

سواب را از سوراخ بینی بیرون کنید.

سواب را داخل تیوب فرو نموده و به مدت  30ثانیه
بچرخانید.

 5بار سواب را همزمان با فشار دادن به کناره تیوب
بچرخانید.
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سواب را همزمان با فشار دادن به کناره تیوب بیرون کنید.

نوک قطره چکان را محکم به داخل تیوب بافر استخراج
بچسبانید .زیر تیوب را با چرخاندن یا تکان دادن کامال
مخلوط نمایید.

تیوب را به آرامی فشار داده و  4قطره از محلول را
داخل جا نمونهای پخش کنید.

نتیجه را زمانی که زمان سنج به  15الی  30دقیقه
رسید ،بخوانید .بعد از گذشت  30دقیقه نخوانید.

مثبت

 30ثانیه

صرفا ً خط کنترول ( )Cبه نمایش میآید و کدام نوع خط تست ( )Tظاهر نمی شود .این
به معنی آن است که کدام نوع انتی جن سارس کووید 2-شناسایی نشده است.
نتیجه منفی تست نشان می دهد که بعید است در حال حاضر دچار مریضی کووید19-
باشید .در زمان تماس با دیگران ،حداقل از تمامی قوانین ذیربط و تدابیر حفاظتی پیروی
کنید .حتی اگر نتیجه تست منفی است ،ممکن است آلودگی وجود داشته باشد .در صورت
مشکوک بودن ،تست را بعد از  1الی  2روز تکرار کنید ،چون کرونا وایرس را نمی
توان در تمامی مراحل ابتال ،دقیقا تشخیص داد.

هم خط کنترول ( )Cو هم خط تست ( )Tظاهر می شود .این به معنی آن است که انتی
جن سارس-کووید 2-شناسایی شده است.
نوت :هر خط ضعیف موجود در ناحیه خط تست ( )Tرا باید مثبت در نظر گرفت.
یک نتیجه مثبت تست به معنی آن است که به احتمال زیاد در حال حاضر دچار مریضی
کووید 19-هستید .از توصیه ها و مقررات مقامات صحی ایالت یا منطقه مربوطه پیروی
کنید .از طرزالعملهای محلی قرنطین پیروی کنید.

5x
خط کنترول ( )Cظاهر نمیشود .کافی نبودن حجم نمونه یا طرز کار غلط ،دالیل احتمالی
ارائه یک نتیجه نامعتبر هستند .طرزالعمل ها را دوباره بررسی نموده و تست را با یک
فلم جدید تکرار کنید .اگر نتایج تست نامعتبر باقی ماند ،با خدمات تست کرونا وایرس
ایالت یا منطقه خود به تماس شوید.
نامعتبر

کیت تست خود را با احتیاط به دور بیندازید
 15الی  30دقیقه.

بعد از این که تست تان خاتمه یافت ،تمام محتویات استفاده شد ٔه کیت تست را داخل باطلهدانی تهیه شده بیندازید .آنها را
باطله های عمومی خانه قرار دهید.
خط مشاوره تلیفونی بخش پشتیبانی :AusDiagnostics
 24( 1800951381ساعته 7 ،روز هفته)

استفاده موردنظر
تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-نوعی تست جریان جانبی برای تشخیص کیفی انتی جن نوکلئوکپساید از سارس -کووید  2-در نمونه های سواب
قسمت سفلی بینی است که بطور مستقیم از اشخاص مظنون به کووید  19-در هفت روز اول آغاز عالیم گرفته میشود .این تست فرقی بین سارس -کووید
و سارس -کووید  2-قائل نمی شود.
نتایج مربوط به شناسایی انتی جن سارس -کووید  2-هستند .این انتی جن بطور کلی در نمونه های تنفسی فوقانی در جریان مرحله حاد عفونت یافت می
شود .نتایج مثبت از وجود انتی جنهای وایرسی حکایت دارند ،مگر سابقه فردی و دیگر معلومات تشخیصی برای تعیین وضعیت مریضی عفونی،
ضروری است .نتایج مثبت ،وجود عفونت باکتریایی یا عفونت های مشترک با غیره وایرس ها را منتفی نمی کند .عامل شناسایی شده ممکن است ع لت
دقیق مریضی نباشد.
تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-تنها برای غربالگری احتمالی است .از توصیه ها و مقررات مقامات صحی ایالت یا منطقه مربوطه پیروی
کنید.
نتایج منفی ،مریضی عفونی سارس -کووید  2-را منتفی نمی کند .تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-برای استفاده جهت کمک به تشخیص عفونت
سارس -کووید  2-درنظر گرفته شده است.
کارآمدی خود آزمایی ذریعه یک شخص زیر  18سال ،تعیین نشده است .پیشنهاد بر این است که شخص زیر  18سال باید ذریعه یک شخص کالنسال
تحت تست قرار گیرد .از این تست برای اطفال زیر  2سال استفاده نکنید.
خالصه
کروناوایرس های جدید متعلق به گونهی بتا هستند .کووید  19-یک مریضی عفونی حاد تنفسی است .در حال حاضر ،مریضان مصاب به کرونوایرس
جدید ،منبع اصلی آلودگی هستند؛ اشخاص آلوده بدون عالمت نیز می توانند دیگران را آلوده سازند .بربنیاد معلومات فعلی ،دوره نهفتگی این مریضی
بین  1الی  14روز و عمدتا  3الی  7روز است .عالیم اصلی بشمول تب ،خستگی و سرفه خشک هستند .گرفتگی بینی ،آبریزش بینی ،گلودردی ،درد
عضلی و اسهال در چندین مورد مشاهده شده است.
قاعده کلی
تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-تستی است که برای تشخیص انتی جن نوکلئوکپساید از سارس -کووید  2-در نمونه های سواب قسمت سفلی بینی
انسان استفاده میشود .نتایج تست طی  15الی  30دقیقه بربنیاد وجود یا عدم وجود خطوط رنگی بصورت بصری خوانده می شود.
در راستای عمل کردن به حیث یک کنترول پروسیجری ،یک خط رنگی همیشه در منطقه خط کنترول ظاهر می شود که نشان می دهد حجم نمونه به
اندازه کافی اضافه شده و جذب غشا صورت گرفته است.
شناساگرها
فلم تست حاوی انتی بادی ضد سارس -کووید  2-و انتی بادی بزی  IgGضد موش است .تیوب بافر استخراج بشمول مواد شوینده و بافر تریس است.
هشدارها ،اقدامات احتیاطی و معلومات امنیتی
• قبل از انجام یک تست ،ورق رهنمای داخل بسته تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-را با دقت بخوانید .مراعات نکردن طرزالعملها ممکن است
به غلط شدن نتایج تست منتج شود.
• این تست برای کمک به تشخیص مریضی عفونی کووید  19-کنونی در نظر گرفته شده است .برای صحبت راجع به نتایج خود و در صورت
ضرورت به هر نوع تست اضافی ،لطفا با بخش خدمات تست کرونا وایرس ایالتی یا منطقوی مشوره نمایید.
• برای اشخاص زیر دو سال استفاده نکنید.
• محتوی ات کیت را تا زمان آماده شدن برای استفاده باز نکنید .اگر فلم تست به مدت یک ساعت یا بیشتر باز شود ،ممکن است نتایج تست نامعتبر باشد.
• از هیچ یک از محتویات کیت مجددا استفاده نکنید .برای چند نمونه استفاده نکنید.
• حداقل  30دقیقه قبل از جمع آوری نمونه غشای مخاطی بینی ،از اسپری های بینی استفاده نکنید.
• قبل از شروع تست ،هرنوع حلقه (ها) را از بینی جدا کنید.
• جمعآوری ناکافی یا نامناسب نمونه های سواب ممکن است به نتایج تست منفی منجر شود.
• در زمان استفاده از سواب ،سر آن را لمس نکنید.
• احتمال منفی کاذب بعد از گذشت  7روز از شروع عالیم افزایش می یابد .اگر نتیجه تستتان منفی است و همچنان عالیم را تجربه میکنید یا عالیم
وخیمتر می شوند ،لطفا در صورت ضرورت برای رهنمایی در مورد تاییدیه تست به مقامات صحی ایالت یا منطقه مربوطه مراجعه نمایید .اگر
صحت تان خراب هست ،بهتر است کمک صحی درخواست کنید.
• بار وایرسی در مرحله بعدی مریضی عفونی کاهش می یابد و این بار در اشخاص بدون عالمت کم در نظر گرفته می شود .این تست ممکن است در
این وضعیت ها از حساسیت کمتری برخوردار باشد.
• اگر مدام نسبت به مریضی عفونی سوء ظن وجود دارد ،در یک محیط پرخطر قرار دارید و یا ضرورت به مشغله است ،تست را طی  1الی  2روز
تکرار کنید.
• بعد از اتمام تاریخ انقضای درج شده روی پاکت ،از تست استفاده نکنید.
• قبل و در وقت تست ،از خوردن ،نوشیدن و یا استعمال دخانیات خودداری کنید.
• چنانچه پاکت دچار خرابی شده یا تاپه و موم آن باز شده است ،از تست استفاده نکنید.
• تمام تست ها  ،نمونه ها و مواد بالقوه آلوده استفاده شده باید طبق مقررات محلی دور انداخته شوند.
• رطوبت و دما ممکن است تاثیر نامطلوبی بر نتایج بگذارند.
• خط تست در یک نمونه بار وایرسی باال ممکن است ظرف  15دقیقه و یا به محض عبور نمونه از منطقه خط تست نمایان شود.
• خط تست در یک نمونه بار وایرسی پایین ممکن است ظرف  30دقیقه نمایان شود.
• در زمان وقوع خونریزی بینی ،نمونه سواب بینی را جمع آوری نکنید.
• بعد از استفاده ،دست ها را کامال بشویید.
• کیت تست را از دسترس اطفال و حیوانات دور نگه دارید.
• بافر استخ راج قادر است وایرس را غیر فعال کند که این امر می تواند ریسک مخاطرات مایکروبیالوژیکی را به حداقل برساند .هنوز الزم است که
سواب استفاده شده و دیگر محتویات کیت تست را با احتیاط با دست گرفته و دور بیندازید ،چنان که گویی حاوی عوامل عفونی بوده اند تا بدین طریق
گسترش سارس -کووید  2-به کل جمعیت کاهش یابد.
• اگر بافر استخراج در تماس با جلد یا چشم ها قرار بگیرد ،محل موردنظر را با آب زیاد بشویید .اگر سوزش همچنان ادامه دارد ،با یک داکتر مشوره
نمایید و یا با مرکز اطالع رسانی دواها و سموم کمکهای اولیه به تماس شوید (در آسترالیا ،با نمبر  13 11 26و در نیوزیلند با نمبر 0800 764
 766به تماس شوید).
ذخیره سازی و ثبات
• کیت را میتوان در دمای بین  2الی  30درجه سانتیگراد نگهداری کرد.
• تست تا زمانی که تاریخ انقضا بر روی پاکت تاپه و موم شده حک شده است ،معتبر است .بعد از اتمام تاریخ انقضا استفاده نکنید.
• تست باید تا زمان استفاده ،در پاکت تاپه و موم شده باقی بماند.
• فریز نکنید.
کنترول کیفیت
کنترول های پروسیجری داخلی در تست گنجانیده شده اند .خط رنگی که در منطقه خط کنترول( )Cظاهر میشود ،یک کنترول پروسیجری داخلی
است .این خط مؤید این است که حجم نمونه به اندازه کافی اضافه شده و طریقهٔ صحیح صورت گرفته است.
محدودیتها
تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-صرفا ً برای استفاده خود آزمایی است .از این تست صرفا ً باید برای تشخیص انتی جنهای سارس -
.1
کووید  2-در نمونه های سواب بینی استفاده کرد .شدت خط تست حتما ً مربوط به بار وایرسی سارس -کووید  2-داخل نمونه نیست.
تست منفی کاذب ممکن است در صورتی حاصل شود که سطح انتی جن در یک نمونه کمتر از حد تشخیص تست باشد و یا نمونه به
.2
اشتباه جمع آوری شده باشد.
نتایج تست را باید با غیره داده های کلینیکی قابل دسترس داکتر بررسی کرد.
.3
تست صرفا ً برای غربالگری احتمالی است .برای تاییدیه تست یک نتیجه مثبت ،لطفا از توصیه ها و مقررات مقامات صحی ایالت یا
.4
منطقه مربوطه پیروی کنید.
با نتیجه تست مثبت حتما ً نمیتوان تعیین کرد که آیا شخص آلوده است یا خیر.
.5
نتیجه تست مثبت ،وجود عفونت های مشترک با غیره پتوجن ها را منتفی نمی کند.
.6
نتیجه تست مثبت ،فرقی بین سارس -کووید و سارس -کووید  2-قائل نمیشود.
.7
نتیجه تست منفی ،وجود دیگر عفونت های وایرسی یا باکتریایی را منتفی نمی کند.
.8
نتیجه منفی بدست آمده از شخصی که بیش از هفت روز عالیم دارد ،را باید احتماال منفی تلقی نمود و در صورت ضرورت برای
.9
رهنمایی در مورد تاییدیه تست به مقامات صحی ایالت یا منطقه مربوطه مراجعه کرد.
این تست در مرحله بعدی مریضی عفونی و در اشخاص بدون عالمت چندان قابل اعتماد نیست.
. 10

معلومات تماس و پشتیبانی آنالین
خط تلیفونی بخش پشتیبانی کووید دولت مرکزی:

مقامات ایالتی
دولت ناحیه پایتخت استرالیا
()ACT

خط مشاوره تلیفونی
کووید 19-
(02) 6207 7244

سرویس NSW

13 77 88

دولت ناحیه شمالی ()NT

1800 490 484

صحت عامه کوئینزلند
()QLD
دولت آسترالیای جنوبی
()SA

13 42 68
1800 253787

ساعات

 :Qاگر نتیجه تست تان مثبت باشد ،چه اتفاقی می افتد؟
 :Aنتیجه تست مثبت به معنی آن است که انتی جن ها از کووید  19-شناسایی شدند و به احتمال زیاد در حال حاضر مصاب به مریضی کووید 19-
هستید .احتمال بسیار کمی وجود دارد که این تست بتواند نتیجه مثبتی که اشتباه است (نتیجه مثبت کاذب) را ارائه دهد .اگر نتیجهی تست تان مثبت

ویبسایت

 8صبح الی  8بعد از چاشت7 ،
روز هفته
 24ساعته 7 ،روز هفته

است ،باید خود را در خانه قرنطین کنید تا گسترش وایرس به دیگران متوقف شود .از توصیه ها و مقررات مقامات صحی ایالت یا منطقه مربوطه
پیروی کنید .بعد از تایید ،از مقررات ایالتی قرنطین پیروی نموده و مراقبتهای کلینیکی را تعقیب نمایید.

https://health.act.gov.au/

 :Qاگر نتیجه تستتان منفی باشد چه؟
 :Aنتیجه تست منفی حاکی از آن است که کدام انتی جن برای کووید  19-شناسایی نشده است .ممکن است این تست نتیجه منفی که غلط است (منفی
کاذب) را در بعضی اشخاص مصاب به کووید  19-ارائه دهد و نتایج منفی نیز احتمالی بوده و ممکن است ضرورت به تایید داشته باشند .این به
معنی آن است که حتی با وجود منفی بودن تست احتمال دارد مصاب به کووید  19-باشید .اگر نتیجهی تستتان منفی است و همچنان گرفتار عالیم
تب ،سرفه و یا نفس تنگی هستید ،لطفا در صورت ضرورت برای رهنمایی درباره ی تاییدیه تست به مقامات صحی ایالت یا منطقه مربوطه
مراجعه نمایید .اگر صحت تان خراب هست ،بهتر است کمک صحی درخواست کنید.

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

 8صبح الی  4و  30دقیقه بعد
ازچاشت 7 ،روز هفته
 24ساعته 7 ،روز هفته

https://health.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/

 9صبح الی  5بعد از چاشت7 ،
روز هفته

https://www.sahealth.sa.gov.au/

 :Qخطرات و مزایای بالقوه شناخته شده این تست کدام اند؟
 :Aخطرات احتمالی عبارتند از:
• ناراحتی احتمالی در وقت جمعآوری نمونه.
• نتایج احتمالی غلط تست (به بخش تفسیر نتیجه در  IFUمراجعه نمایید).
مزایای بالقوه عبارتند از:
• نتایج همراه با دیگر معلومات می تواند به شما و ارائه دهنده خدمات صحی تان کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای راجع به مواظبت از خود

روزهای هفته 8 ،صبح الی  8بعد
دولت تاسمانیان ()TAS

1800 671 738

از چاشت؛
آخر هفته 8 ،صبح الی  4بعد از

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

چاشت
VIC DHHS
صحت عامه آسترالیای
غربی ()WA

1800 675 398
1800 595 206

https://www.dhhs.vic.gov.au/coron

 24ساعته 7 ،روز هفته

avirus

 8صبح الی  6بعد از چاشت،
دوشنبه الی جمعه

https://www.healthywa.wa.gov.au/

خط تلیفونی پشتیبانی محصول

•

بگیرید.
نتایج این تست ممکن است به محدود ساختن گسترش کووید  19-به فامیل و دیگران در محله تان کمک کند.

 :Qچی تفاوتی بین یک انتی جن و تست  PCRوجود دارد؟
 :Aتستهای مختلفی برای کووید  19-وجود دارد .تستهای  PCRمواد جنتیکی را از وایرس شناسایی می کنند .تستهای انتی جن مانند تست سریع
انتی جن سارس -کووید ( 2-خود آزمایی) پروتینها را از وایرس شناسایی میکنند .تستهای انتی جن برای وایرس کووید  19-بسیار خاص هستند ،اما به
اندازه ی تست های مالیکولی حساس نیستند .این به معنی آن است که نتیجه مثبت بسیار دقیق است ،اما نتیجه منفی ،وجود مریضی عفونی را منتفی نم ی

تماس با اسپانسر مالی استرالیایی برای دریافت خدمات پشتیبانی:

سازد.

برای آگاهی از سواالت مربوط به کیت تست ،با نمبر ذیل به تماس شوید 24( 1800 951 381 :ساعته 7 ،روز هفته)

 :Qآیا این تست ،سویههای جدید را شناسایی میکند؟
 ACON :Aپروسههای مناسبی دارد که بر جهش های وایرس کووید  19-نظارت کرده و عملکرد کیت های تست آن را ارزیابی می کند تا آنها را
شناسایی کرده و از توانایی تشخیص سویههای جدید اطمینان حاصل کند.

برای ارائه راپور دربارهی عملکرد ضعیف یا موضوعات کارایی در محیط خود آزمایی با  TGAبه تماس شوید (موضوع را از طریق راپور واقعه

 :Qآیا اشخاص واکسین شده می توانند از این تست استفاده نمایند؟
 :Aبلی ،اشخاص دارای عالمت یا بدون عالمت صرفنظر از وضعیت واکسیناسیون میتوانند از این تست استفاده نمایند.

AusDiagnostics
ویبسایتAusdiagnostics.care :
اداره کاالهای درمانی استرالیا یا (Therapeutic Goods Australia) TGA
تجهیزات صحی کاربران اطالع دهید ،به آدرس  iris@tga.gov.auایمیل بزنید و یا با نمبر  1800 809 361به تماس شوید)
ویژگی های عملکردی
حساسیت کلینیکی ،اختصاصیت و دقت
عملکرد تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-با  605سواب بینی که از اشخاص مشکوک به کووید  19-جمع آوری شده بود ،به اثبات رسیده است.
نتایج حاکی از آن است که حساسیت  97.1فیصد (  ،)170/165اختصاصیت  99.5فیصد (  )435/433و دقت کلی نیز  98.8فیصد ()598/605
است.
مطالعات کاربرد پذیری

 :Qمن به التکس حساسیت دارم؛ میتوانم از این محصول استفاده کنم؟
 :Aاین محتویات داخل این محصول حاوی التکس نیستند .در مورد هرنوع تشویش آلرژی ،لطفا برای دریافت مشاوره با داکتر عمومی خود به تماس
شوید.
 :Qمن حامله هستم؛ میتوانم از این محصول استفاده کنم؟
 :Aاین محتویات داخل این محصول ضرورت به قورت کردن ندارند .از این به بعد ،تست برای استفاده در دوران حاملگی بی خطر است .در صورت
داشتن هر نوع تشویش ،لطفا با داکتر عمومی خود برای دریافت مشاوره به تماس شوید.

یک مطالعه کاربردپذیری با مجموعهای متشکل از  136شخص غیرمتخصص در محیط خود آزمایی صورت گرفت .حساسیت به میزان  93.9فیصد

 :Qمی توانم از سواب خودم استفاده کنم؟
 :Aخیر ،شما باید تنها از محتویات گنجانیده شده در کیت تست استفاده نمایید.

استعالم شخص غیرمتخصص همراه با مشاهدات ثبت شده ذریعه یک متخصص خدمات صحی نشان داد که ورق رهنمای داخل بسته به راحتی
ذریعه یک شخص غیرمتخصص قابل پیگری بوده و این که این تست مذکور ذریعه یک شخص غیرمتخصص به راحتی قابل اجرا است.
حد شناسایی ()LOD
حد شناسایی تست سریع انتی جن  50160 TCIDبر ملی لتر است.
معلومات در مورد این که تست موردنظر کدام سویه کووید  19-را می تواند شناسایی کند

 :Qمی توانم مجددا از هر یک از محتویات کیت تست استفاده کنم؟
 :Aخیر ،از کدام یک از محتویات کیت تست نمیتوان مجددا استفاده کرد یا برای استفاده در یک کیت تست دیگر نگهداری نمود.

و اختصاصیت به میزان  100به دست شخص غیرمتخصص در مقایسه با تست تخصصی  RT-PCRتایید شده است.

سویههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند .عملکرد تست سریع انتی جن سارس -کووید  2-تحت تاثیر این سویه (ها) جدید وایرس نمی باشد ،از
جمله :آلفا ،بتا ،گاما ،دلتا ،کاپا ،اتا ،مو ،اپسیلون ،لوتا ،المبدا ،زتا ،تتا A.23.1 ،B.1.618 ،B.1.617.3 ،B.1.617 ،B.1.616 ،و . ...
واکنش متقاطع (اختصاصیت تحلیلی) و تداخل میکروبی
واکنش متقاطع از طریق تست پَنل پتوجن های مرتبط و مایکروارگانیزم هایی که احتماال در حفره بینی وجود دارد ،مورد ارزیابی قرار گرفت .هر
ارگانیزم و وایرس در حضور یا غیاب وایرس سارس -کووید  2-غیر فعال شده با گرما در سطح مثبت کمی تحت تست قرار گرفتند.
کدام نوع واکنش متقاطع یا تداخلی با میکروارگانیزم های ذیل مشاهده نشد:
کرونا وایرس انسانی 229E
انترووایرس
آدنووایرس
متاپنومووایرس انسانی
کرونا وایرس انسانی NL63
کرونا وایرس انسانی OC43
انفلونزای نوع B
انفلونزا ی نوع A
مرس -کرونا وایرس
وایرس پاراانفلونزا 3
وایرس پاراانفلونزا 2
وایرس پاراانفلونزا 1
رینووایرس
وایرس سین سیشیال تنفسی
وایرس پاراانفلونزا 4
کالمیدیا تراکوماتیس
بوردتال پرتوزیس
کرونا وایرس انسانی HKU1-
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
لژیونال پنوموفیال
هموفیلوس آنفوالنزا
استافیلوکوک اپیدرمیدیس
استافیلوکوک اورئوس
مایکوپالسما پنومونیه
پنوموسیستیس جیرووسی -اس .سرویزیه
استرپتوکوک پیوژنز
استرپتوکوک پنومونیه
کاندیدا آلبیکنز
کالمیدیا پنومونیه
سودوموناس آئروژینوزا
مایع شستشوی ترکیبی بینی انسان

 :Qآیا باید از سوراخ بینی چپ یا راستم با سواب نمونهبرداری کنم؟
 :Aلطفا با استفاده از سواب از هر دو سوراخ بینی خود نمونه بگیرید تا از جمع آوری نمونههای کافی برای حصول یک نتیجهی صحیح اطمینان حاصل
کنید.
 :Qتا چند مدت باید با سواب از سوراخ بینیام نمونه برداری کنم؟
دور دیواره داخلی سوراخ بینی محکم بمالید .جمعآوری نمونه تقریبا  15ثانیه وقت میگیرد .حتما هرنوع
 :Aسواب را  5بار با حرکت دورانی به ِ
ترشحات بینی که ممکن است روی سواب وجود داشته باشد ،را جمعآوری نمایید .این کار را در سوراخ دیگر بینی تکرار کنید.
فهرست منابع
.1
.2

Shuo Su, Gary Wong, Weifeng Shi, et al. Epidemiology, Genetic recombination, and pathogenesis of
502- 490 coronaviruses. Trends in Microbiology, June 2016, vol. 24, No. 6:
- 85 Susan R. Weiss, Julian L. Leibowitz, Coronavirus Pathogenesis, Advances in Virus Research, Volume 81:
164
فهرست نمادها
سازنده

توصیه طبی
به طرزالعمل های مصرف

مواد مداخلهگر

درون زاد(اندوجینوس)

اسپری بی حسی فنول فمی گلودردی ایکوات
تابلیتهای چوشیدنی سرماخوردگی منتول اوریجینل اکسترا استرانگ
()Original Extra Strong
اسپری بینی نازالکروم ()NasalCrom

< >nتست

تشخیص البراتواری

مراجعه نمایید

مواد ذیل که بطور طبیعی در نمونه های تنفسی وجود دارند یا این که ممکن است بطور ساختگی وارد حفره بینی یا حلق -بینی شوند ،مورد ارزیابی
قرار گرفتند .هر ماده در غیاب یا حضور وایرس سارس -کووید  2-در سطح مثبت پایین تحت تست قرار گرفت .مواد تست شده در قسمت زیر
فهرست شده اند و مشخص شد که باالی عملکرد تست ،تاثیر نمی گذارند.

اسپری بینی اصل افرین ()Afrin
اسپری تسکین آلرژی بینی الکالول ()ALKALOL
تابلیتهای چوشیدنی گلودردی کلوراسپتیک مکس ()Chloraseptic Max
اسپری بینی سیوی اس هلث فلوتسیاسون پروپیونات ( CVS Health
)Fluticasone Propionate
اسپری بینی واکنش سریع ایکوات ()Equate

حاوی مقادیر کافی برای

تاریخ ساخت

اسپری نِیلمد نازوژل ( )NeilMed NasoGelمخصوص
بینیهای خشک
تابلیت چوشیدنی گلودردی (دیکلونین هایدروکلراید)
دوای سرماخوردگی زیکام ()Zicam
انتی بیوتیک (موپیروسین)

سواالت متداول
 :Qآیا این تست صدمه میزند؟
 :Aخیر ،سواب بینی دارای فوم بوده و تیز نیست و نیز نباید صدمه ای وارد کند .بعضی اوقات سواب می تواند کمی اذیت کننده باشد .در صورت
احساس درد ،لطفا تست را متوقف نموده و با ارائه دهنده خدمات صحی خود مشوره نمایید.

کود سری ساخت

مجددا استفاده نکنید

نمبر کاتالوگ

خطرات بیالوژیکی

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

تامیفلو
انتی بیوتیک (توبرامیسین)
اسپری بینی مومتازون فوروات ( Mometasone
)Furoate
پاک کننده بینی فیزیولوژیکی سی واتر ( Physiological
)Seawater
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