
   

   ۲- کوو-ژن سارستست رسی    ع آنت  

 (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ) 

   )  )خودآزمایی

   یبند مرصف داخل بسته   یراهنما 
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 . قدام   یت  سواب ب  یهادر نمونه   ۲- کوو- سارس  ید نوکلئوکپس  هایژنآنت    یص تشخ  یبرا  ی    عتست س   یک

.  . یشگایهآزمافقط برای استفاده تشخییص    برای خودآزمایی

 . یدها را  با دقت بخوانقبل از انجام تست دستورالعمل  

 

 

 

  

ینمونه  یساز آماده  گیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بال   سال  ۱۸  افراد  نمونه  نتوانم   به  د 

خودش  را  بیت   د.  نبگی    ان سواب 

ی از کودکان زیر نمونه  سال باید   ۱۸  گی 

  ها آن  توسط والدین یا سپرست قانوی  

از این تست   کودکان    برایانجام شود. 

 سال استفاده نکنید.   دو زیر 

                                                                                                                                                                      

 نتیجه تفسیر  

ل ) این یعت     شود. ظاهر نیم  (Tشود و خط تست )( ظاهر مCفقط خط کنی 
 . شناسایی نشده است ۲-کوو- سارسژن هیچ آنت  

که شما در حال حاض   است    نامحتملدهد که  نشان م تست  نتیجه منف   
باش  ۱۹-یدکوو   یماریبه ب با د  . ید مبتال  تمام  رعایت  به  ،  گرانی هنگام تماس 

تست منف     جهی حت  اگر نت   . د یادامه ده  و اقدامات حفاظت    مربوطه  مقررات
  ، در صورت مشکوک بودن  . وجود داشته باشد   ممکن است عفونت  نی      باشد 

از   را پس  مراحل    روسی و   را ی ز   د،یتکرار کنروز    ۲-۱تست  تمام  در  کرونا 
 . ست ین  صیقابل تشخ قیعفونت به طور دق

 

( ل  ) ( ظاهر م Cهم خط کنی  آنت    (. Tشود و هم خط تست  یعت   ژن  این 
 شناسایی شده است.  ۲-کوو-سارس

  کم توجه: هر خط  
ی

لۀمبه  باید    ( T)   ناحیه خط تست در  رنگ ز مثبت    جهینت  یز
 در نظر گرفته شود. 

  ۱۹-دیکوو   یمار ی به بمبتال  اکنونهم  اد یشما به احتمال ز  عت  ی مثبت    ۀجی نت
توص  . د یهست ا   ها یه از  سالمت  مسئول  مقامات  مقررات  قلمرو    یا   یالتو 

پ ویمربوطه   یخودقرنط   یبرا  محیل  یهااز دستورالعمل  . ید کن   ی 
 

  ی و ی  پ   نگ
 . د یکن 
 

 

ل ) از   ،عملکرد نادرست ا ی نمونه  ناکاف  مقدار شود. ( ظاهر نیم Cخط کنی 
ند. دستورالعمل   جهینت محتمل  لیدل  ها را دوباره مرور و تست را با  نامعتیر
باز هم نامعتیر شد، با   تست جی . اگر نتاد یتکرار کن  د ی جد کاست  کی

 . د یی  گقلمرو خود تماس ب  ا ی التیا  کرونایخدمات انجام تست  
 

 روش تست                     

 منفز 

 مثبت

 نامعتی   

ی توسطنمونه ینمونه فرد خود  گیر توسط مراقب    گیر

 بزرگسال 

 دور بیندازید.   ایمن  روش  بهکیت تست خود را  

قرار    موجود کیت تست را داخل کیسه زباله    ۀشداستفاده تست، تمام محتویات    انجامپس از  

 عموم خود بیندازید. زباله   داخلآن را    دهید. 
 

 های خانگ

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                   

باز کنید.  دسته  یانتهابندی سواب را از بسته. ۳
احتیاط: نوک جاذب سواب را با دست لمس 

 نکنید. 

۴  . 
ا
را کامل ب  یکداخل    نوک جاذب سواب  قرار   یت  سوراخ 

می  سانت    یم سواب را کمی  از دو و ن  یم،. با  چرخش مال ید ده
 . ید به جلو فشار ده یت  از لبه سوراخ ب

آن   اید یده مال یت  سواب را به داخل سوراخ ب کهدرحال . ۵
از سوراخ . سواب را  ید بچرخان  یت  بار داخل سوراخ ب  ۵را  

.  ید قرار ده   یت  ب  یگر و آن را داخل سوراخ د  بیت  خارج کنید 

 . ید را تکرار کن  ۴گام  

ثانیه   ۳۰سواب را داخل لوله قرار دهید و    . ۷ سواب را از سوراخ بیت  خارج کنید. .  ۶

 بچرخانید. 

از محلول    قطره  ۴و    ید فشار ده  لوله را به آرام .  ۱۱
 . یزید بر چاهک نمونه  را در  

دن لوله، سواب را    ی   در ح.  ۹ ونبفشر لوله بافر استخراج   یچکان را محکم رو قطره  در .  ۱۰ . یاورید ب  ی 
به انگشت  یا . با چرخاندن  ید بچسبان کف  به    با ض 
 مخلوط کن  ،لوله

ا
 . ید کامل

 

دن    ی   در ح.  ۸  . بار بچرخانید   ۵سواب را  لوله،    یهاکناره فشر

لوله بافر استخراج   یرا با دقت از رو   ینیومآلوم  یلفو .۱

یآن جلوگ  یخی   . از ر ید بردار   . ید کن  ی 

  ید بگذار   یتجعبه ک  یلوله را داخل سوراخ رو .  ۲
 .(ید لوله را داخل نگهدارنده لوله قرار ده  یا )

 یقه دق  ۳۰ -۱۵

نتیجه را بخوانید.    ،رسید   یقهدق  ۳۰  -۱۵وقت  تایمر به  .  ۱۲
 . خوانید ندقیقه    ۳۰بعد از  

 بار  ۵
 ثانیه  ۳۰

                                                               

دور  فویل    یسهکشده روی  تاری    خ انقضا چاپ .  ۳
 را برریس کنید.  کاست

تست را روی یک سطح   کاست را باز کنید.  آکبند کیسه .  ۴
  و ( Result windowپنجره نتیجه ) دهید. صاف و تمی   قرار 
برریس  تست  کاسترا روی  ( Specimen wellچاهک نمونه )

 کنید. 

  عی    تست س  تیاز استفاده از ک  شیپ. ۲

ها را دستورالعمل  ۲- کوو- ژن سارسآنت  

 . د یبخوان

 

.  د ی کن  ضدعفوی   ا ی د یی خود را بشو  یهادست . ۱

وع   ها تست از خشک بودن دست قبل از سر

 . د ی شو  مطمی   

 

 :مواد موجود

 محتویات  اندازه کیت 

1T 
  ،بار مرصفسواب یک عدد   ۱ ،استخراج لوله بافر  عدد  ۱ ،کاست تست  عدد  ۱
 یبندمرصف داخل بسته  یراهنما عدد  ۱ ،کیسه زباله  عدد  ۱

5T ۵   مرصف،  بار یک عدد سواب  ۵عدد لوله بافر استخراج،  ۵، کاست تستعدد
 یبندمرصف داخل بسته  یراهنماعدد  ۱زباله،  یسهک  عدد  ۵

20T 
 بار یک عدد سواب  ۲۰عدد لوله بافر استخراج،  ۲۰، کاست تستعدد   ۲۰

مرصف  یراهنماعدد  ۴، لولهدارنده نگه عدد  ۱زباله،  یسهعدد ک ۲۰مرصف، 
 ی بندداخل بسته 

    
 ( یمرزمان سنج )تا : یستموجود ن یتک  ینکه در ا  یازی مورد ن مواد 

 

 

 Result) یجهپنجره نت

window) 

چاهک نمونه 

(Specimen well) 

 

موجود در راهنما (  QR)  آر  یو ککد  
بندی را اسکن کنید تا به یا بسته
تست و ویدیوی  ه  چند زبان  یراهنما
  AusDiagnostics.careدر  

یس پیدا کنید.   دسی 

 

1

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

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

 : AusDiagnostics یبایز خط تلفن پشت

 روز هفته(  ۷ ،روز ساعت شبانه ۲۴) 1800951381

ausdiagnostics.care

/resources 



 ۀ مورد نظر استفاد
آنت   سی    ع  سارستست  تست  SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test)  ۲-کوو-ژن  یک  آنت  (  تشخیص کیف   برای  جانتر  ژن  جریان 

نمونه  ۲-کوو -نوکلئوکپسید از سارس   از افراد مشکوک به کوویددر 
ً
وع عالئم    ۱۹-های سواب قدام بیت  مستقیما یط هفت روز اول سر

 شود. قائل نیم ۲-کوو-کوو و سارس- بیماری است. این تست تفاوی  میان سارس
شود. نتایج  های تنفیس فوقای  در مرحله حاد عفونت یافت مژن معمول در نمونهاست. این آنت    ۲-کوو- ژن سارسنتایج برای شناسایی آنت  

وری است.  ژندهنده وجود آنت  مثبت نشان های ویرویس است، اما سابقه فردی و سایر اطالعات تشخییص برای تعیی   وضعیت عفونت ض 
یایی یا عفونت هم

 کند. عامل شناسایی شده ممکن است علت دقیق بیماری نباشد.  ها را رد نیمسایر ویروسزمان با  نتایج مثبت، عفونت باکی 
ایالت یا قلمرو   ها و مقررات مقامات مسئول سالمتگری احتمال است. از توصیهفقط برای غربال  ۲-کوو-تست سی    ع آنت  ژن سارس

، عفونت با سارس وی کنید. نتایج منف  برای کمک به تشخیص عفونت    ۲-کوو-ژن سارسند. تست سی    ع آنت  کرا رد نیم  ۲-کوو- مربوطه پی 
 در نظر گرفته شده است.  ۲-کوو-سارس

فرد بالغ تست    یک سال توسط    ۱۸  یر که افراد ز   شود م  یه توصسال مشخص نشده است.    ۱۸زیر   افراد قابلیت استفاده از خودآزمایی توسط  
 سال استفاده نکنید.  دو این تست برای کودکان زیر از   شوند. 

 خالصه
  یروسآلوده به کروناو   یماران است. در حال حاض  ب حاد تنفیس  عفوی    یماریب یک  ۱۹-یداز جنس بتا هستند. کوو  یدجد های یروسکروناو 
   را آلوده کنند. بر اساس دانش کنوی    یگران د  توانندم  ی   عفونت هستند. افراد آلوده بدون عالئم ن   منبع اصیل  یدجد

 
  ۱۴تا    ۱  دوره نهفتگ

   روز است. عالئم اصیل   ۷تا    ۳روز و اغلب  
 

   شامل تب، خستگ
 

،ب  و سفه خشک است. گرفتگ ،ب  یزش آبر  یت    یالژی( م) درد عضلهگلودرد،    یت 
 شده است.  یافتدر چند مورد و اسهال در 

 قاعده کل 
انسان است.    یت  ب   سواب قدام  یهادر نمونه   ۲-کوو-از سارس  ید نوکلئوکپس   ژنآنت    یصتشخ   یبرا  تست    ۲-کوو-سارس  ژنآنت    ی    عتست س 

  یا تست بر اساس وجود  یج نتا
 

ل فرآشود خوانده م یقهدق   ۳۰-۱۵ در  یبه صورت برص  عدم وجود خطوط رنگ   ک ی همواره یند،. به عنوان کنی 
 
 

ل ظاهر م   طخ  یهدر ناح  خط رنگ  است و جذب غشا رخ داده است.  حجم نمونه کاف   دهد که نشان م   شود کنی 

 هامعرف

و بافر   یندهمواد شو  یموش است. لوله بافر استخراج حاو   IgGضد  ی بز  بادیو آنت   ۲-کوو-ضد سارس  هاییباد آنت    یکاست تست حاو 
 است.  یس تر 

 اقدامات احتیایط و اطالعات ایمتز  ،هشدارها 
ها  دستورالعمل  رعایت  را به دقت بخوانید. عدم    ۲-کوو-ژن سارسبندی تست سی    ع آنت  قبل از انجام تست، راهنمای مرصف داخل بسته •

 کند.   تولید ممکن است نتایج تست نادرست  
 برای   ۱۹-این تست برای کمک به تشخیص عفونت فعیل کووید •

ً
در مورد نتایج خود و در صورت   صحبتدر نظر گرفته شده است. لطفا

، با خدمات تست   کنید.   مشورت قلمرو مربوطه ایالت یا   ویروس کروناینیاز به هر گونه تست اضاف 
 برای افراد زیر دو سال استفاده نکنید.  •
تست ممکن   یجه نتیک ساعت یا بیشی  باز باشد،   مدت بهتست   کاستاید، باز نکنید. اگر  ت  آماده استفاده نشدهمحتویات کیت را تا وق •

 است نامعتیر شود. 
 استفاده نکنید.  های متعددبار استفاده نکنید. با نمونه  از هیچ یک از اجزای کیت دو  •
ی گ نمونهدقیقه قبل از  ۳۰حداقل  • ی بیت  استفاده نکنید.  ،بیت  از  ی   از اسیر
وع تست، هر گونه گوشواره بیت  را از بیت  خارج کنید.  •  قبل از سر
 ممکن است نتایج تست منف  کاذب را به همراه داشته باشد. آوری ناکاف  یا نامناسب نمونه سواب بیت  جمع  •
 هنگام دست زدن به سواب، س سواب را لمس نکنید.  •
از   • افزایش م  ۷احتمال منف  کاذب پس  وع عالئم  از سر همچنان عالئم    است اگر تست شما منف   یابد.  روز  یا عالئم شدیدتر    دارید و 

  م
ً
اگر    . ید قلمرو مربوطه مراجعه کن  یا   یالتدر صورت لزوم به مقامات مسئول سالمت ا   یید درباره تست تا  یی راهنما  ی براشوند، لطفا
 . یدباش کمک پزشگ  یایجو  یدبا یست حالتان خوب ن

حساسیت    ردمواشود. در این  کم در نظر گرفته م  ،عالمت یر یابد و بار ویرویس در افراد  مرحله بعدی عفونت کاهش م  بار ویرویس در  •
 باشد.  تواند کمی  تست م

تست را ظرف  شغیل است،    الزام، یا اگر این یک  هستید یک محیط پرخطر  تماس در  معرض  اگر شک مداوم به عفونت وجود دارد، در   •
   . یدروز تکرار کن ۲-۱

 کیسه، از تست استفاده نکنید.   مندرج روی یپس از پایان تاری    خ انقضا •
 قبل و هنگام تست از خوردن، نوشیدن یا سیگار کشیدن خودداری کنید.  •
 . ید آکبندش باز شده است از تست استفاده نکن یا   یدهد یبآس یسه اگر ک •
 ها و مواد بالقوه آلوده باید طبق مقررات محیل دور ریخته شوند. شده، نمونههای استفادههمه تست •
 د. ند تأثی  منف  روی نتایج بگذار نتوانرطوبت و دما م •
 . شود دقیقه یا به محض عبور نمونه از منطقه خط تست، مشاهده  ۱۵ ظرف دارای بار ویرویس بال ممکن است  ۀخط تست برای نمون  •
 . شود دقیقه مشاهده  ۳۰ ظرفدارای بار ویرویس کم ممکن است  ۀ خط تست برای نمون •
ید. هنگام خونریزی بیت  نمونه سواب بیت    •  نگی 
 پس از استفاده دست •

ا
 بشویید.   ها را کامل

 دارید. کیت تست را از کودکان و حیوانات دور نگه  •
فعال کند که مبافر استخراج م •   یوع همچنان به منظور کاهش ش را به حداقل برساند. تواند خطرات میکروبیولوژیگ تواند ویروس را غی 

  یزید، دست زده و دور بر  یاطتست را با احت یتک  یات محتو   یر لزم است که سواب استفاده شده و سا عموم  یتدر جمع ۲-کوو-سارس
   هستند.  عوامل عفوی   یحاو  یی گو

یا با    بافر استخراج با پوست یا چشم، با آب فراوان بشویید. در صورت تماس   • مرکز  اگر سوزش ادامه یافت، با پزشک مشورت کنید 
الیا با شمار اطالعات سموم کمک ید )در اسی  ید(.  0800764766 شمارۀ و در نیوزیلند با  131126 ۀ های اولیه تماس بگی   تماس بگی 

 پایداری و  نگهداری 
 گراد نگهداری کرد.  درجه سانت   ۳۰تا  ۲توان در دمای بی   کیت را م •
 تاری    خ انقضا استفاده نکنید.  یانپاپس از  آکبند، پایدار است.   ۀشده روی کیس تست تا تاری    خ انقضای چاپ •
 آکبند باف  بماند.    ۀتست باید تا زمان استفاده در کیس  •
 منجمد نکنید.  •

ل کیفیت   کنی 
ل   ل )کنی   که در ناحیه خط کنی 

 
ل فرآیند داخیل است  ( ظاهر مCفرآیندهای داخیل در تست گنجانده شده است. خط رنگ شود یک کنی 

 صحیح به کار برده شده است. طرز عمل کند حجم نمونه کاف  است و یید مأکه ت

 ها محدودیت 
برای    ۲-کوو- سارس  ژنآنت  تست سی    ع   .1 برای تشخیص آنت  است.  خودآزمایی  فقط  در    ۲-کوو - سارس  هایژناین تست فقط باید 

 به بار ویرویس سارسهای سواب بیت  استفاده شود. نمونه
ً
 شود. در نمونه مربوط نیم ۲-کوو-شدت خط تست لزوما

ی گ روش نمونه یا تست باشد  یصاز حد تشخ تر یی   نمونه پا یک در  ژن اگر سطح آنت   .2   تست ممکن است منف   یجه اشتباه باشد، نت ی 
 کاذب شود. 

س پزشک برریس شوند.  ی هادادهنتایج تست باید به همراه سایر  .3  بالیت  در دسی 
  نتایج گری تست فقط برای غربال .4

ا
  مسئول ها و مقررات مقامات  تست تاییدی نتیجه مثبت، لطفا از توصیه برایاست. مثبت  احتمال

وی کنید.   سالمت ایالت یا قلمرو مربوطه پی 
 کند.   یی   بودن فرد را تع تواند عفوی    مثبت تست لزوما نیم  یجهنت .5
ک با سایر پاتوژن ها را رد نیمعفونت ، مثبت تست  یجهنت .6  کند. های مشی 
 . شود تفاوی  قائل نیمو سارس    ۲-کوو-سارس بی   ، مثبت تست  یجهنت .7
یایی را رد سایر عفونتتست،  نتیجه منف   .8

 کند. نیمهای ویرویس یا باکی 
درباره تست   یی راهنما  یشود و برا  تلف    به عنوان احتمال منف    ید عالئم است، با ی که پس از هفت روز دارا  یتست فرد منف   یجه نت .9

 . ید قلمرو مربوطه مراجعه کن یا  یالت مقامات مسئول سالمت ابه  در صورت لزوم  یید تا
 این تست در مرحله بعدی عفونت و در افراد بدون عالمت کمی  قابل اعتماد است.  .10

 
 
 
 

 

 آنالین اطالعات تماس و پشتیبایز 
 : پشتیبایز کووید برای   دولت ایالت  خط 

 مقام دولت  
-کووید  امداد خط 
 هاساعت ۱۹

 سایت وب

 مرکزی یقلمرو دولت 
الیا   اسی 

(ACT Government ) 
 /https://health.act.gov.au روز هفته  ۷،  شب ۸صبح تا  ۸ 7244 6207 (02)

 ولز  تسویس نیو سا
(Service NSW) 

 /https://www.health.nsw.gov.au روز هفته ۷روز، ساعت شبانه ۲۴ 88 77 13

 شمال  یدولت قلمرو 
(NT Government) 

1800 490 484 
روز  ۷بعدازظهر،  ۴:۳۰صبح تا  ۸

 هفته
https://health.nt.gov.au/ 

لند هل  تکوئیی  
(QLD Health) 

 /https://www.health.qld.gov.au روز هفته ۷، روز ساعت شبانه ۲۴ 68 42 13

الیای جنویر 
 دولت اسی 

(SA Government) 
 /https://www.sahealth.sa.gov.au روز هفته  ۷، عرص  ۵صبح تا  ۹ 253787 1800

 دولت تاسمای  
(TAS Government ) 

1800 671 738 
 شب؛  ۸صبح تا  ۸ : روزهای هفته

 بعدازظهر ۴صبح تا  ۸ آخرهفته: 
https://www.health.tas.gov.au/ 

سالمت و خدمات   دپارتمان
 VIC) انسای  ویکتوریا 

DHHS ) 
 /https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus هفتهروز  ۷روز، ساعت شبانه ۲۴ 398 675 1800

الیا سالمت دپارتمان ی  اسی 
 غریر 

 (WA Health ) 
1800 595 206 

، دوشنبه تا  عرص  ۶صبح تا  ۸
 جمعه

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

 خط پشتیبایز محصول 
ید:  الیا تماس بگی   برای خدمات پشتیبای  با حام مال اسی 

AusDiagnostics 
 Ausdiagnostics.care: سایتوب

 ( روز هفته ۷روز، ساعت شبانه ۲۴).  یدزنگ بزن  381 951 1800 شمارۀ به  برای سوالت مربوط به کیت تست 
الیا   ( Therapeutic Goods Australia)  کاالهای درمایز اسی 

ید   TGAبا    یی آزمادر محیط خود   استفاده  یت قابلبرای گزارش عملکرد ضعیف یا مشکالت     گزارش حادثه دستگاه پزشگ »   یقاز طر )   تماس بگی 
) کاربران  »Users Medical Device Incident Report)  ارسال با شمارۀیا    iris@tga.gov.au  به  ایمیل   با    361 809 1800  تماس 

 (یددهمشکل را گزارش 
 
ی

 های عملکرد ویژگ
 و دقت  بودن  اختصایص، حساسیت بالیتز 

ینمونهبا   ۲-کوو-سارس ژنآنت   ی    ععملکرد تست س  که    د ندهنشان م یج شد. نتا یی   تع۱۹-یدفرد مشکوک به کوو  ۶۰۵ از   یت  سواب ب گی 
انم    است. ( ۶۰۵/۵۹۸) %۹۸.۸ دقت کیلو ( ۴۳۳/ ۴۳۵) %۹۹.۵ بودن  اختصاص ، ( ۱۶۵/ ۱۷۰) %۹۷.۱ یت حساس ی  

 مطالعه قابلیت استفاده 

متخصص غ  ی از افراد عادنفر    ۱۳۶استفاده با خزانه    یت مطالعه قابل  یک   اختصاص و    %۹۳.۹یت  انجام شد. حساس یی خودآزما  یطدر مح  ی 
متخصصغ یافراد عاددست  در  ۱۰۰% بودن ی با تست یسهدر مقا ی   شده است.  یید تا RT-PCR ی احرفهگی 

ثبت مشاهدات  همراه  به  متخصص  غی  عادی  فرد  مراقبتپرسشنامه  متخصص  توسط  عادی  شده  فرد  یک  داد که  نشان  سالمت  های 
متخصص م  بندی دارو را به راحت  دنبال کند و این تست را به راحت  انجام دهد. تواند راهنمای مرصف داخل بستهغی 

 ( LODحد تشخیص )
 است.  mL/50TCID ۱۶۰ ،  ۲-کوو -ژن سارسسی    ع آنت  تست ( LODحد تشخیص )

 تواند تشخیص دهد را م  ۱۹-کووید  هاییانتوار ه این تست کدام  اینک درباره  اطالعای  
از جمله: آلفا، بتا،   یروسوجدید    هاییانتوار این  تحت تأثی     ۲-کوو-ژن سارسعملکرد تست سی    ع آنت  مختلف برریس شدند.    های یانتوار 

ه قرار نیم  B.1.616, B.1.617, B.1.617.3, B.1.618, A.23.1 دلتا، کاپا، اتا، مو، اپسیلون، لوتا، لمبدا، زتا، تتا،گاما،  دگو غی   . ی 
ز بودن آنال اختصایصپذیری متقاطع ) واکنش   ( و تداخل میکروی  یر

ارزیایر شد. هر    ت،محتمل اس   یت  که وجودشان در حفره بهای مرتبط  ها و میکروارگانیسمپذیری متقاطع با آزمایش پانیل از پاتوژنواکنش
فعال ۲-کوو- ارگانیسم و ویروس در غیاب یا حضور ویروس سارس  شده با حرارت در سطح مثبت پایی   مورد آزمایش قرار گرفت. غی 

 :های زیر مشاهده نشدپذیری متقاطع یا تداخل با میکروارگانیسمواکنشگونه یچ ه

وویروس  ادنوویروس  229Eکروناویروس انسای   انی 

 متاپنوموویروس انسای   NL63انسای  کروناویروس   OC43کروناویروس انسای  

 B آنفلوانزا Aآنفلوانزا  مرس -کروناویروس

 ۳ویروس پاراآنفلوانزا  ۲پاراآنفلوانزا ویروس  ۱ویروس پاراآنفلوانزا 

( ) سیشال تنفیس ویروس سی    ۴ویروس پاراآنفلوانزا   انسای 
 

   راینو ویروس ویروس سماخوردگ

 کالمیدیا تراکوماتیس  بوردتال سیاه سفه  HKU1-کروناویروس انسای  

یوم  لژیونال پنوموفیال  آنفلوانزا هموفیلوس   توبرکلوزیس مایکوباکی 

 استافیلوکوک اپیدرمیدیس  استافیلوکوک اورئوس  مایکوپالسما پنومونیه 

پتوکوک پنومونیه  پتوکوک پیکوژنز  اسی  وویس  اسی   پنوموسیستیس جی 

 کاندیدا آلبیکان  کالمیدیا پنومونیه  سودوموناس آئروژینوزا 

 انسای    یت  ترشحات ب یهانمونه ۀ خزان

 گر مواد مداخله
طور مصنویع وارد حفره بیت  یا نازوفارنکس شوند، ارزیایر  های تنفیس وجود دارند یا ممکن است بهطور طبییع در نمونهبهمواد زیر که  

و   آمده اند  یر ز   یستدر ل در سطح مثبت پایی   آزمایش شد. مواد مورد آزمایش    ۲-کوو- ند. هر ماده در غیاب یا حضور ویروس سارسشد
ی ندارند.   تستمشخص شد که بر عملکرد    تأثی 

 برای خشگ بیت  (  NeilMed NasoGelوژل نیل مد )ز نا زا درون 

ی بیت  اوریجینال افرین )  پاستیل گلو )دیکلونی   هیدروکلراید(  ( Afrinاسیر

ی بیت  ضد   زیکام ) ( ALKALOLآلرژی آلکالول )اسیر
 

 ( Zicamدرمان سماخوردگ

( آنت   ( Chloraseptic Maxگلودرد کلراسپتیک مکس )های  قرص وسی    بیوتیک )موپی 
ی بیت  فلوتیکازون )   CVS Health Fluticasoneاسیر

Propionate ) ( تام فلوTamiflu ) 

ی بیت  سی    ع  ( آنت   ( Equateالثر ایکویت )اسیر  بیوتیک )توبرامایسی  

ی یر  ی بیت  مومتازون فوروات )  ( Equateایکویت )حس کننده خورایک فنول گلودرد اسیر   Mometasone Furoateاسیر
Nasal Spray ) 

  Menthol Coughنبات مکیدی  ضدسفه منتول )آب
Lozenges )  یولوژیگ آب دریا  شوینده بیت  فی  

ی بیت  نازال کروم )    ( NasalCromاسیر

 متداول سواالت 

 : آیا انجام این تست درد دارد؟ والس
، خ: پاسخ  اگر احساس درد   کننده باشد. ناراحت سواب ممکن است کیم گایه   درد داشته باشد.  ید و نبا یست ن ی   فوم دارد و ت یت  سواب ب ی 
  ید داشت

ً
ید سالمت خود مشاوره بگ ی هادهنده مراقبتو از ارائه ید تست را متوقف کن لطفا  . ی 

 شود؟ چه م : اگر نتیجه تست شما مثبت شد والس

 . ید هست۱۹-یدکوو   یماریاکنون مبتال به ب یاد ز  ییلاند و شما به احتمال خشده  یی شناسا ۱۹-یدکوو   یهاژنآنت   یعت  مثبت تست  یجهنت: پاسخ
در   ید تست شما مثبت شد، با یجهاگر نت کاذب(. )مثبت   باشد بدهد که اشتباه  مثبت   یجهبتواند نت تست ینوجود دارد که ا کیم  یار احتمال بس
یجلوگ  یگرانبه د  یروستا از انتقال و   ید شو   ینهخانه قرنط وی ها و مقررات مقامات مسئول سالمت ایالت یا قلمرو مربوطه پتوصیه  از   . ید کن  ی  ی 

وی کنید و مراقبت . کنید   را یر پس از تأیید نتیجه مثبت تست شما، از مقررات ایالت  برای جداسازی پی 
ی کنیدهای بالیت     .گی 

 شود؟ منفز شد چه م : اگر نتیجه تست شما والس
از افراد مبتال به    تست ممکن است در برخ    ینا  نشده است.   یی شناسا   ۱۹-یدکوو   ژنآنت    یچ که ه  دهد نشان م  تست  منف    یجه نت:  پاسخ
  اگر  حت   یعت   ینا داشته باشند.  یید به تا یاز هستند و ممکن است ن  احتمال ،منف   یج کاذب( و نتا  بدهد )منف  نادرست  منف   یجهنت ۱۹-یدکوو 
است اما همچنان عالئم تب، سفه  اگر نتیجه تست شما منف   . ید باش ۱۹-یدممکن است مبتال به کوو  ، همچنانباشد  تست شما منف   یجهنت
   یا و  

 
اگر   . ید قلمرو مربوطه مراجعه کن  یا   یالتدر صورت لزوم به مقامات مسئول سالمت ا  یید درباره تست تا  یی راهنما  یبرا  ،دارید نفس    تنگ

 . ید باش  کمک پزشگ  یایجو  یدبا یستحالتان خوب ن

 این تست چیست؟   ۀشدشناخته: خطرات و مزایای بالقوه  والس
 پاسخ: خطرات بالقوه عبارتند از:  

ی.  احساس ناراحت  احتمال هنگام نمونه •  گی 
 مراجعه کنید(.  IFUنتایج نادرست احتمال تست )به بخش تفسی  نتایج در  •

 مزایای بالقوه عبارتند از:  
های سالمت شما کمک کند تا درباره مراقبت خود تصمیمات دهنده مراقبتد به شما و ارائهنتواننتایج، همراه با اطالعات دیگر، م •

ید.    آگاهانه بگی 
 خانواده شما و دیگران در جامعه شما کمک کند. به  ۱۹-کووید  انتشار محدود کردن  به  تواند منتایج این تست  •

ز تست آنت  سوال:   چیست؟ ( PCRآر )سژن و تست ی  تفاوت بیر

  ژن،آنت    یهاکنند. تستم  یی را شناسا  یروسو   یگمواد ژنت  آر یسیر   یهاوجود دارد. تست  ۱۹-ید کوو   یبرا  از تست  انواع مختلف  پاسخ:  
  ی برا  اختصاص  یار بس  ژنآنت    ی هاکنند. تستم  یی را شناسا  یروسو   هایی   (، پروتئیی خودآزما)  ۲-کوو-سارس  ژنآنت    ی    عمانند تست س 

  یجه نت  یک است، اما    یقدق  یار مثبت بس  یجه نت  یک   یعت    ین . ایستندحساس ن  مولکول   ی هاهستند اما به اندازه تست  ۱۹-دیکوو   یروسو 
   .کند وجود عفونت را رد نیم منف  

 دهد؟م   یصرا تشخ  یدجد هاییانتتست وار  ین ا  یا آسوال: 

ها  آن یی شناسا یتست خود برا  هاییتعملکرد ک  یایر و ارز  ۱۹-یدکوو   یروسو  یهانظارت بر جهش یبرا   یندهایی فرا یدارا ACON   :پاسخ 
  .است یدجد  هاییانتوار  یصتشخ یی از توانا ینانو اطم

 تست استفاده کنند؟  ین از ا  توانند شده م ینهافراد واکس   یا آسوال: 

 .تست استفاده کنند یناز ا  شانیناسیونواکس یتبدون توجه به وضع توانندبدون عالئم م یا عالئم  ی: بله، افراد دارا پاسخ 

 محصول استفاده کنم؟  ین از ا  توانمم   یا دارم. آ یت من به التکس حساسسوال: 

 برا ی، در مورد آلرژ  هر گونه نگرای   ی. برا یستند لتکس ن   یمحصول حاو  ین موجود در ا  اقالم:  پاسخ 
ً
خود   مشاوره با پزشک عموم   یلطفا

یدتماس بگ  .ی 

 محصول استفاده کنم؟  ین از ا  توانمم   یا من باردارم. آسوال: 

است. در صورت    خطر یر  ی استفاده در دوران باردار  ی تست برا  ینپس ا  ین د. از انبه بلع ندار   یازیمحصول ن ینموجود در ا اقالم : پاسخ 
 برا ، هر گونه نگرای  

ً
یدخود تماس بگ مشاوره با پزشک عموم  ی لطفا  .ی 

 از سواب خودم استفاده کنم؟   توانمم   یا آسوال: 

 .یدتست استفاده کن یتموجود در ک اقالم از  ید. شما فقط بای  : خپاسخ 

 تست دوباره استفاده کنم؟  یتک  ی از اجزا  یکاز هر   توانمم   یا آسوال: 

، : خپاسخ   .نگه داشت  یگر تست د یتک   یک استفاده با   یبرا یا توان مجددا استفاده کرد  تست را نیم  یتک  اقالماز   یک  یچ ه ی 

مبا سواب نمونه بگ امیتز از سوراخ چپ ب ید باسوال:   ؟یتز از سوراخ راست ب یا  یر

 از سواب برا پاسخ 
ً
ی گنمونه ی: لطفا   یناناطم یقدق یجهنت یجاد ا ی برا نمونه کاف   یآور تا از جمع ید خود استفاده کن یت  از هر دو سوراخ ب ی 
 .یدحاصل کن

م؟ با سواب نمونه بگ ام یتز از سوراخ ب  ید مدت با چه  یبرا سوال:   یر

یگ نمونه ی برا یهثان ۱۵ یبا . تقر ید بمال یت  سوراخ ب داخیل یواره محکم به دور د بار با حرکت دورای   ۵: سواب را پاسخ  .  ید وقت بگذار  ی 
  یت  ب یگر دکار را در سوراخ   ین . اید کن  یآور سواب جمع یکه ممکن است وجود داشته باشد را رو   یت  ب یه که هر گونه تخل  یدمطمی   شو 
 . ید تکرار کن
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