مواد موجود:
اندازه کیت
کد کیو آر ( )QRموجود در راهنما
یا بستهبندی را اسکن کنید تا به
راهنمای چند زبانه و ویدیوی تست
در AusDiagnostics.care
دسییس پیدا کنید.

ausdiagnostics.care
/resources
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 ۱عدد کاست تست ۱ ،عدد لوله بافر استخراج ۱ ،عدد سواب یکبار مرصف،
 ۱عدد کیسه زباله ۱ ،عدد راهنمای مرصف داخل بستهبندی
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 ۵عدد کاست تست ۵ ،عدد لوله بافر استخراج ۵ ،عدد سواب یکبار مرصف،
 ۵عدد کیسه زباله ۱ ،عدد راهنمای مرصف داخل بستهبندی
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 ۲۰عدد کاست تست ۲۰ ،عدد لوله بافر استخراج ۲۰ ،عدد سواب یکبار
مرصف ۲۰ ،عدد کیسه زباله ۱ ،عدد نگهدارنده لوله ۴ ،عدد راهنمای مرصف
داخل بستهبندی

راهنمای مرصف داخل بستهبندی
فارس

REF L031-118Z5

REF L031-118M5 REF L031-118P5

یک تست سی ع برای تشخیص آنتژنهای نوکلئوکپسید سارس-کوو ۲-در نمونههای سواب بیت قدام.
خودآزمای.
فقط برای استفاده تشخییص آزمایشگایه .برای
ی
قبل از انجام تست دستورالعملها را با دقت بخوانید.

مواد مورد نیازی که در این کیت موجود نیست :زمان سنج (تایمر)
گیی
نمونه ر

افراد  ۱۸سال به بال متوانند نمونه
سواب بیت را خودشان بگیند.
نمونهگیی از کودکان زیر  ۱۸سال باید
توسط والدین یا سپرست قانوی آنها
انجام شود .از این تست برای کودکان
زیر دو سال استفاده نکنید.

1T

تست رسی ع آنتژن سارس-کوو۲-
()SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
(خودآزمای)
ی

گیی توسط م راقب
نمونه ر
بزرگسال

آمادهسازی
گیی توسط خود فرد
نمونه ر

پنجره نتیجه (Result
) window
چاهک نمونه

1
ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
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()Specimen well

 .۴کیسه آکبند را باز کنید .کاست تست را روی یک سطح
صاف و تمی قرار دهید .پنجره نتیجه ( )Result windowو
چاهک نمونه ( )Specimen wellرا روی کاست تست برریس
کنید.

تفسی نتیجه
ر
فقط خط کنیل ( )Cظاهر مشود و خط تست ( )Tظاهر نیمشود .این یعت
شناسای نشده است.
هیچ آنتژن سارس-کوو۲-
ی
نتیجه منف تست نشان مدهد که نامحتمل است که شما در حال حاض
به بیماری کووید ۱۹-مبتال باشید .هنگام تماس با دیگران ،به رعایت تمام
مقررات مربوطه و اقدامات حفاظت ادامه دهید .حت اگر نتیجه تست منف
باشد نی ممکن است عفونت وجود داشته باشد .در صورت مشکوک بودن،
تست را پس از  ۲-۱روز تکرار کنید ،زیرا ویروس کرونا در تمام مراحل
عفونت به طور دقیق قابل تشخیص نیست.
هم خط کنیل ( )Cظاهر مشود و هم خط تست ( .)Tاین یعت آنتژن
شناسای شده است.
سارس-کوو۲-
یی
توجه :هر خط کمرنگ در ناحیه خط تست ( )Tباید به م ز زیلۀ نتیجه مثبت
در نظر گرفته شود.
نتیجۀ مثبت یعت شما به احتمال زیاد هماکنون مبتال به بیماری کووید۱۹-
هستید .از توصیهها و مقررات مقامات مسئول سالمت ایالت یا قلمرو
مربوطه پیوی کنید .از دستورالعملهای محیل برای خودقرنطینگ پیوی
کنید.

 .۳تاری خ انقضا چاپشده روی کیسه فویل دور
کاست را برریس کنید.

 .۲پیش از استفاده از کیت تست سی ع
آنتژن سارس-کوو ۲-دستورالعملها را
بخوانید.

 .۱دستهای خود را بشویید یا ضدعفوی کنید.
قبل از رسوع تست از خشک بودن دستها
مطمی شوید.

روش تست

ز
منف

ا
 .۴نوک جاذب سواب را کامل داخل یک سوراخ بیت قرار
دهید .با چرخش مالیم ،سواب را کمی از دو و نیم سانتمی
از لبه سوراخ بیت به جلو فشار دهید.

مثبت

خط کنیل ( )Cظاهر نیمشود .مقدار ناکاف نمونه یا عملکرد نادرست ،از
نامعتیند .دستورالعملها را دوباره مرور و تست را با
دلیل محتمل نتیجه
ر
نامعتی شد ،با
یک کاست جدید تکرار کنید .اگر نتایج تست باز هم
ر
خدمات انجام تست کرونای ایالت یا قلمرو خود تماس بگیید.

 ۵بار

 .۸در حی ر
فشدن کنارههای لوله ،سواب را  ۵بار بچرخانید.

 .۳بستهبندی سواب را از انتهای دسته باز کنید.
احتیاط :نوک جاذب سواب را با دست لمس
نکنید.

 .۲لوله را داخل سوراخ روی جعبه کیت بگذارید
(یا لوله را داخل نگهدارنده لوله قرار دهید).

.۱فویل آلومینیوم را با دقت از روی لوله بافر استخراج
بردارید .از ریخی آن جلوگیی کنید.

 ۳۰ثانیه

 .۷سواب را داخل لوله قرار دهید و  ۳۰ثانیه
بچرخانید.

 .۶سواب را از سوراخ بیت خارج کنید.

نامعتی

 .۵درحالکه سواب را به داخل سوراخ بیت مالیدهاید آن
را  ۵بار داخل سوراخ بیت بچرخانید .سواب را از سوراخ
بیت خارج کنید و آن را داخل سوراخ دیگر بیت قرار دهید.
گام  ۴را تکرار کنید.

کیت تست خود را به روش ایمن دور بیندازید.
پس از انجام تست ،تمام محتویات استفادهشدۀ کیت تست را داخل کیسه زباله موجود قرار
دهید .آن را داخل زبالههای خانگ عموم خود بیندازید.

خط تلفن پشت ز
یبای :AusDiagnostics
 ۲۴( 1800951381ساعت شبانهروز ۷ ،روز هفته)

 ۳۰ -۱۵دقیقه

 .۱۲وقت تایمر به  ۳۰ -۱۵دقیقه رسید ،نتیجه را بخوانید.
بعد از  ۳۰دقیقه نخوانید.

 .۱۱لوله را به آرام فشار دهید و  ۴قطره از محلول
را در چاهک نمونه بریزید.

 .۱۰در قطرهچکان را محکم روی لوله بافر استخراج
بچسبانید .با چرخاندن یا با ضبه انگشت به کف
ا
لوله ،کامل مخلوط کنید.

 .۹در حی ر
فشدن لوله ،سواب را بیون بیاورید.

پاسخ :نتیجه مثبت تست یعت آنتژنهای کووید ۱۹-شناسا یی شدهاند و شما به احتمال خییل زیاد اکنون مبتال به بیماری کووید۱۹-هستید.
احتمال بسیار کیم وجود دارد که این تست بتواند نتیجه مثبت بدهد که اشتباه باشد (مثبت کاذب) .اگر نتیجه تست شما مثبت شد ،باید در
خانه قرنطینه شوید تا از انتقال ویروس به دیگران جلوگیی کنید .از توصیهها و مقررات مقامات مسئول سالمت ایالت یا قلمرو مربوطه پیوی
کنید .پس از تأیید نتیجه مثبت تست شما ،از مقررات ایالت برای جداسازی پیوی کنید و مراقبتهای بالیت را ریگیی کنید.
سوال :اگر نتیجه تست شما ز
منف شد چه مشود؟
پاسخ :نتیجه منف تست نشان مدهد که هیچ آنتژن کووید ۱۹-شناسا یی نشده است .این تست ممکن است در برخ از افراد مبتال به
کووید ۱۹-نتیجه منف نادرست بدهد (منف کاذب) و نتایج منف ،احتمال هستند و ممکن است نیاز به تایید داشته باشند .این یعت حت اگر
نتیجه تست شما منف باشد ،همچنان ممکن است مبتال به کووید ۱۹-باشید .اگر نتیجه تست شما منف است اما همچنان عالئم تب ،سفه
و یا تنگ نفس دارید ،برای راهنما یی درباره تست تایید در صورت لزوم به مقامات مسئول سالمت ایالت یا قلمرو مربوطه مراجعه کنید .اگر
حالتان خوب نیست باید جویای کمک پزشگ باشید.
سوال :خطرات و مزایای بالقوه شناختهشدۀ این تست چیست؟
پاسخ :خطرات بالقوه عبارتند از:
• احساس ناراحت احتمال هنگام نمونهگیی.
• نتایج نادرست احتمال تست (به بخش تفسی نتایج در  IFUمراجعه کنید).
مزایای بالقوه عبارتند از:
• نتایج ،همراه با اطالعات دیگر ،متوانند به شما و ارائهدهنده مراقبت های سالمت شما کمک کند تا درباره مراقبت خود تصمیمات
آگاهانه بگیید.
• نتایج این تست متواند به محدود کردن انتشارکووید ۱۹-به خانواده شما و دیگران در جامعه شما کمک کند.
سوال :تفاوت ر ز
بی تست آنتژن و تست یسآر ( )PCRچیست؟
پاسخ :انواع مختلف از تست برای کووید ۱۹-وجود دارد .تستهای رییسآر مواد ژنتیگ ویروس را شناسا یی مکنند .تستهای آنتژن،
مانند تست سی ع آنتژن سارس-کوو( ۲ -خودآزما یی) ،پروتئیهای ویروس را شناسا یی مکنند .تستهای آنتژن بسیار اختصاص برای
ویروس کووید ۱۹ -هستند اما به اندازه تستهای مولکول حساس نیستند .این یعت یک نتیجه مثبت بسیار دقیق است ،اما یک نتیجه
منف وجود عفونت را رد نیمکند.
سوال :آیا این تست واریانتهای جدید را تشخیص مدهد؟
یای عملکرد ک یتهای تست خود برای شناسا یی آنها
پاسخ ACON :دارای فرا
یندهای برای نظارت بر جهشهای ویروس کووید ۱۹-و ارز ر
ی
و اطمینان از توانا یی تشخیص واریانتهای جدید است .
سوال :آیا افراد واکسینهشده متوانند از این تست استفاده کنند؟
پاسخ :بله ،افراد دارای عالئم یا بدون عالئم متوانند بدون توجه به وضعیت واکسیناسیونشان از این تست استفاده کنند.
سوال :من به التکس حساسیت دارم .آیا متوانم از این محصول استفاده کنم؟
ً
پاسخ :اقالم موجود در این محصول حاوی لتکس ن یستند .برای هر گونه نگرای در مورد آلرژی ،لطفا برای مشاوره با پزشک عموم خود
تماس بگیید.
سوال :من باردارم .آیا متوانم از این محصول استفاده کنم؟
پاسخ :اقالم موجود ًدر این محصول نیازی به بلع ندارند .از این پس این تست برای استفاده در دوران بارداری ریخطر است .در صورت
هر گونه نگرای ،لطفا برای مشاوره با پزشک عموم خود تماس بگیید.
سوال :آیا متوانم از سواب خودم استفاده کنم؟
پاسخ :خی .شما فقط باید از اقالم موجود در کیت تست استفاده کنید.
سوال :آیا متوانم از هر یک از اجزای کیت تست دوباره استفاده کنم؟
پاسخ :خی ،هیچ یک از اقالم کیت تست را نیمتوان مجددا استفاده کرد یا برای استفاده با یک ک یت تست دیگر نگه داشت.
یتام با سواب نمونه بگ ریم یا از سوراخ راست ب ز
سوال :باید از سوراخ چپ ب ز
یت؟
ً
پاسخ :لطفا از سواب برای نمونهگیی از هر دو سوراخ بیت خود استفاده کنید تا از جمعآوری نمونه کاف برای ایجاد نتیجه دقیق اطمینان
حاصل کنید.
سوال :برای چه مدت باید از سوراخ ب ز
یتام با سواب نمونه بگ ریم؟
پاسخ :سواب را  ۵بار با حرکت دورای محکم به دور دیواره داخیل سوراخ بیت بمالید .تقریبا  ۱۵ثانیه برای نمونهگ یی وقت بگذارید.
مطمی شوید که هر گونه تخلیه بیت که ممکن است وجود داشته باشد را روی سواب جمعآوری کنید .این کار را در سوراخ دیگر بیت
تکرار کنید.
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دستگاه پزشگ تشخیص
آزمایشگایه
دستورالعملهای استفاده را
ببینید.

تاری خ مرصف

استفاده مجدد نکنید.
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ز
پشتیبای ز
تلفت  ۲۴( 1800951381 :AusDiagnosticsساعت شبانهروز ۷ ،روز هفته)

ز
پشتیبای کووید:
خط دولت ایالت برای
مقام دولت
دولت قلمروی مرکزی
اسیالیا
()ACT Government
سویس نیو سات ولز
()Service NSW
دولت قلمروی شمال
()NT Government
کوئییلند هلت
()QLD Health
جنوی
دولت اسیالیای
ر
()SA Government
دولت تاسمای
()TAS Government
دپارتمان سالمت و خدمات
انسای ویکتوریا ( VIC
)DHHS
دپارتمان سالمت اسیالیای
غری
ر
()WA Health

خط امداد کووید-
۱۹
(02) 6207 7244

وبسایت
ساعتها
 ۸صبح تا  ۸شب ۷ ،روز هفته

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

13 77 88

 ۲۴ساعت شبانهروز ۷ ،روز هفته

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

1800 490 484

 ۸صبح تا  ۴:۳۰بعدازظهر ۷ ،روز
هفته

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

13 42 68

 ۲۴ساعت شبانهروز ۷ ،روز هفته

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

1800 253787

 ۹صبح تا  ۵عرص ۷ ،روز هفته

1800 671 738

روزهای هفته ۸ :صبح تا  ۸شب؛
آخرهفته ۸ :صبح تا  ۴بعدازظهر

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

1800 675 398

 ۲۴ساعت شبانهروز ۷ ،روز هفته

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

1800 595 206

 ۸صبح تا  ۶عرص ،دوشنبه تا
جمعه

شماره1151394003 :
تاری خ اجرا۲۰۲۲-xx-xx :

خالصه
کروناویروسهای جدید از جنس بتا هستند .کووید ۱۹ -یک بیماری عفوی حاد تنفیس است .در حال حاض بیماران آلوده به کروناویروس
جدید منبع اصیل عفونت هستند .افراد آلوده بدون عالئم ن ی متوانند دیگران را آلوده کنند .بر اساس دانش کنوی دوره نهفتگ  ۱تا ۱۴
روز و اغلب  ۳تا  ۷روز است .عالئم اصیل شامل تب ،خستگ و سفه خشک است .گرفتگ بیت ،آبریزش بیت ،گلودرد ،درد عضله (میالژی)
و اسهال در در چند مورد یافت شده است.

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

ز
پشتیبای محصول
خط
برای خدمات پشتیبای با حام مال اسیالیا تماس بگیید:
AusDiagnostics
وبسایتAusdiagnostics.care :
برای سوالت مربوط به کیت تست به شمارۀ  1800 951 381زنگ بزنید ۲۴( .ساعت شبانهروز ۷ ،روز هفته)
ز
درمای اسیالیا ()Therapeutic Goods Australia
کاالهای
برای گزارش عملکرد ضعیف یا مشکالت قابلیت استفاده در محیط خودآزما یی با  TGAتماس بگیید (از طریق «گزارش حادثه دستگاه پزشگ
کاربران» (  )Users Medical Device Incident Reportبا ارسال ایمیل به  iris@tga.gov.auیا تماس با شمارۀ 1800 809 361
مشکل را گزارش دهید)
ی
ویژگهای عملکرد
ز
بالیت ،اختصایص بودن و دقت
حساسیت
عملکرد تست سی ع آنتژن سارس-کوو ۲-با نمونهگیی سواب بیت از  ۶۰۵فرد مشکوک به کووید۱۹-تعیی شد .نتایج نشان مدهند که
میان حساسیت  ، )۱۶۵/۱۷۰( ۹۷.۱%اختصاص بودن  )۴۳۳/۴۳۵( ۹۹.۵%و دقت کیل  )۵۹۸/۶۰۵( ۹۸.۸%است.
مطالعه قابلیت استفاده
یک مطالعه قابلیت استفاده با خزانه  ۱۳۶نفر از افراد عادی غیمتخصص در محیط خودآزما یی انجام شد .حساسیت  ۹۳.۹%و اختصاص
بودن  ۱۰۰%در دست افراد عادی غیمتخصص در مقایسه با تستگیی حرفهای  RT-PCRتایید شده است.
پرسشنامه فرد عادی غیمتخصص به همراه مشاهدات ثبتشده توسط متخصص مراقبتهای سالمت نشان داد که یک فرد عادی
غیمتخصص متواند راهنمای مرصف داخل بستهبندی دارو را به راحت دنبال کند و این تست را به راحت انجام دهد.
حد تشخیص ()LOD
حد تشخیص ( )LODتست سی ع آنتژن سارس-کوو ۱۶۰ TCID50/mL ،۲-است.
اطالعای درباره اینکه این تست کدام واریانتهای کووید ۱۹-را متواند تشخیص دهد
واریانتهای مختلف برریس شدند .عملکرد تست سی ع آنتژن سارس-کوو ۲ -تحت تأثی این واریانتهای جدید ویروس از جمله :آلفا ،بتا،
گاما ،دلتا ،کاپا ،اتا ،مو ،اپسیلون ،لوتا ،لمبدا ،زتا ،تتا B.1.616, B.1.617, B.1.617.3, B.1.618, A.23.1 ،و غیه قرار نیمگید.
واکنشپذیری متقاطع ( اختصایص بودن آنال ر زی) و تداخل میکروی
شد.
هر
یای
واکنشپذیری متقاطع با آزمایش پانیل از پاتوژنها و میکروارگانیسمهای مرتبط که وجودشان در حفره بیت محتمل است ،ارز ر
ارگانیسم و ویروس در غیاب یا حضور ویروس سارس-کوو ۲ -غیفعالشده با حرارت در سطح مثبت پایی مورد آزمایش قرار گرفت.
هیچگونه واکنشپذیری متقاطع یا تداخل با میکروارگانیسمهای زیر مشاهده نشد :
ادنوویروس
کروناویروس انسای OC43
کروناویروس-مرس
ویروس پاراآنفلوانزا ۱
ویروس پاراآنفلوانزا ۴
کروناویروس انسایHKU1 -
آنفلوانزا هموفیلوس
مایکوپالسما پنومونیه
اسیپتوکوک پنومونیه
سودوموناس آئروژینوزا
خزانۀ نمونههای ترشحات بیت انسای

انیوویروس
کروناویروس انسای NL63
آنفلوانزا A
ویروس پاراآنفلوانزا ۲
ویروس سیسیشال تنفیس
بوردتال سیاه سفه
لژیونال پنوموفیال
استافیلوکوک اورئوس
اسیپتوکوک پیکوژنز
کالمیدیا پنومونیه

کروناویروس انسای 229E

متاپنوموویروس انسای
آنفلوانزا B
ویروس پاراآنفلوانزا ۳
(ویروس سماخوردگ انسای) راینو ویروس
کالمیدیا تراکوماتیس
مایکوباکییوم توبرکلوزیس
استافیلوکوک اپیدرمیدیس
پنوموسیستیس جیوویس
کاندیدا آلبیکان

مواد مداخلهگر
یای
مواد زیر که بهطور طبییع در نمونههای تنفیس وجود دارند یا ممکن است بهطور مصنویع وارد حفره بیت یا نازوفارنکس شوند ،ارز ر
شدند .هر ماده در غیاب یا حضور ویروس سارس-کوو ۲-در سطح مثبت پایی آزمایش شد .مواد مورد آزمایش در لیست زیر آمده اند و
مشخص شد که بر عملکرد تست تأثیی ندارند.
نازوژل نیل مد ( ) NeilMed NasoGelبرای خشگ بیت
درونزا
پاستیل گلو (دیکلونی هیدروکلراید)
اسیی بیت اوریجینال افرین ()Afrin
ر
درمان سماخوردگ زیکام ()Zicam
اسیی بیت ضدآلرژی آلکالول ()ALKALOL
ر
آنتبیوتیک (موپیوسی)
قرصهای گلودرد کلراسپتیک مکس ( )Chloraseptic Max
اسیی بیت فلوتیکازون (CVS Health Fluticasone
ر
تام فلو ()Tamiflu
)Propionate
آنتبیوتیک (توبرامایسی)
اسیی بیت سی عالثر ایکویت ()Equate
ر
اسیی بیت مومتازون فوروات (Mometasone Furoate
ر
)
Equate
(
ایکویت
گلودرد
فنول
ایک
ر
خو
کننده
حس
ی
ی
اسی
ر
ر
)Nasal Spray
Menthol
Cough
(
منتول
ضدسفه
مکیدی
نبات
آب
شوینده بیت فییولوژیگ آب دریا
)Lozenges
اسیی بیت نازال کروم ( )NasalCrom
ر
سواالت متداول

ARTG 382031

جانت برای تشخیص کیف آنتژن
تست سی ع آنتژن سارس-کوو )SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test( ۲-یک تست جریان
ر
ً
نوکلئوکپسید از سارس-کوو ۲-در نمونههای سواب قدام بیت مستقیما از افراد مشکوک به کووید ۱۹-یط هفت روز اول رسوع عالئم
بیماری است .این تست تفاوی میان سارس-کوو و سارس-کوو ۲-قائل نیمشود.
شناسای آنتژن سارس-کوو ۲ -است .این آنتژن معمول در نمونههای تنفیس فوقای در مرحله حاد عفونت یافت مشود .نتایج
نتایج برای
ی
مثبت نشاندهنده وجود آنتژنهای ویرویس است ،اما سابقه فردی و سایر اطالعات تشخییص برای تعیی وضعیت عفونت ضوری است.
شناسای شده ممکن است علت دقیق بیماری نباشد.
یای یا عفونت هم زمان با سایر ویروسها را رد نیمکند .عامل
ی
نتایج مثبت ،عفونت باکی ی
تست سی ع آنت ژن سارس-کوو ۲-فقط برای غربالگری احتمال است .از توصیهها و مقررات مقامات مسئول سالمت ایالت یا قلمرو
مربوطه پیوی کنید .نتایج منف ،عفونت با سارس-کوو ۲ -را رد نیمکند .تست سی ع آنتژن سارس-کوو ۲ -برای کمک به تشخیص عفونت
سارس-کوو ۲ -در نظر گرفته شده است.
خودآزمای توسط افراد زیر  ۱۸سال مشخص نشده است .توصیه مشود که افراد زیر  ۱۸سال توسط یک فرد بالغ تست
قابلیت استفاده از
ی
شوند .از این تست برای کودکان زیر دو سال استفاده نکنید.

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

1.

فهرست نمادها

حاوی مقدار کاف برای <>n
تست است.

حد دما

ز
پشتیبای آنالین
اطالعات تماس و

استفادۀ مورد نظر

سوال :آیا انجام این تست درد دارد؟
پاسخ :خیً ،سواب بیت فوم دارد و تی نیست و نباید درد داشته باشد .گایه سواب ممکن است کیم ناراحتکننده باشد .اگر احساس درد
داشتید لطفا تست را متوقف کنید و از ارائهدهنده مراقبتهای سالمت خود مشاوره بگیید.
سوال :اگر نتیجه تست شما مثبت شد چه مشود؟

تست سی ع آنتژن سارس-کوو ۲-تست برای تشخیص آنتژن نوکلئوکپسید از سارس-کوو ۲-در نمونههای سواب قدام بیت انسان است.
نتایج تست بر اساس وجود یا عدم وجود خطوط رنگ به صورت برصی در  ۱۵-۳۰دقیقه خوانده مشود .به عنوان کنیل فرآیند ،همواره یک
خط رنگ در ناحیه خط کنیل ظاهر مشود که نشان مدهد حجم نمونه کاف است و جذب غشا رخ داده است.
معرفها
کاست تست حاوی آنت بادیهای ضد سارس-کوو ۲-و آنتبادی بزی ضد  IgGموش است .لوله بافر استخراج حاوی مواد شوینده و بافر
تریس است.

هشدارها ،اقدامات احتیایط و اطالعات ز
ایمت

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

قبل از انجام تست ،راهنمای مرصف داخل بستهبندی تست سی ع آنتژن سارس-کوو ۲ -را به دقت بخوانید .عدم رعایت دستورالعملها
ممکن است نتایج تست نادرست تولید کند.
ً
این تست برای کمک به تشخیص عفونت فعیل کووید ۱۹-در نظر گرفته شده است .لطفا برای صحبت در مورد نتایج خود و در صورت
نیاز به هر گونه تست اضاف ،با خدمات تست ویروس کرونای ایالت یا قلمرو مربوطه مشورت کنید.
برای افراد زیر دو سال استفاده نکنید.
محتویات کیت را تا وقت آماده استفاده نشدهاید ،باز نکنید .اگر کاست تست بهمدت یک ساعت یا بیشی باز باشد ،نتیجه تست ممکن
نامعتی شود.
است
ر
از هیچ یک از اجزای کیت دو بار استفاده نکنید .با نمونههای متعدد استفاده نکنید.
اسیی بیت استفاده نکنید.
حداقل  ۳۰دقیقه قبل از نمونهگ یی از بیت ،از ر
قبل از رسوع تست ،هر گونه گوشواره بیت را از بیت خارج کنید.
جمعآوری ناکاف یا نامناسب نمونه سواب بیت ممکن است نتایج تست منف کاذب را به همراه داشته باشد.
هنگام دست زدن به سواب ،س سواب را لمس نکنید.
احتمال منف ًکاذب پس از  ۷روز از رسوع عالئم افزایش میابد .اگر تست شما منف است و همچنان عالئم دارید یا عالئم شدیدتر
مشوند ،لطفا برای راهنما یی درباره تست تایید در صورت لزوم به مقامات مسئول سالمت ایالت یا قلمرو مربوطه مراجعه کنید .اگر
حالتان خوب نیست باید جویای کمک پزشگ باشید.
بار ویرویس در مرحله بعدی عفونت کاهش میابد و بار ویرویس در افراد ریعالمت ،کم در نظر گرفته مشود .در این موارد حساسیت
تست متواند کمی باشد.
اگر شک مداوم به عفونت وجود دارد ،در معرض تماس در یک محیط پرخطر هستید ،یا اگر این یک الزام شغیل است ،تست را ظرف
 ۲-۱روز تکرار کنید.
پس از پایان تاری خ انقضای مندرج روی کیسه ،از تست استفاده نکنید.
قبل و هنگام تست از خوردن ،نوشیدن یا سیگار کشیدن خودداری کنید.
اگر کیسه آسیب دیده یا آکبندش باز شده است از تست استفاده نکنید.
همه تستهای استفادهشده ،نمونهها و مواد بالقوه آلوده باید طبق مقررات محیل دور ریخته شوند.
رطوبت و دما متوانند تأثی منف روی نتایج بگذارند.
خط تست برای نمونۀ دارای بار ویرویس بال ممکن است ظرف  ۱۵دقیقه یا به محض عبور نمونه از منطقه خط تست ،مشاهده شود.
خط تست برای نمونۀ دارای بار ویرویس کم ممکن است ظرف  ۳۰دقیقه مشاهده شود.
سواب بیت نگیید.
هنگام خونریزی بیت نمونه ا
پس از استفاده دستها را کامل بشویید.
کیت تست را از کودکان و حیوانات دور نگه دارید.
بافر استخراج متواند ویروس را غیفعال کند که متواند خطرات میکروبیولوژیگ را به حداقل برساند .همچنان به منظور کاهش شیوع
سارس-کوو ۲ -در جمعیت عموم لزم است که سواب استفاده شده و سایر محتویات کیت تست را با احتیاط دست زده و دور بریزید،
گو یی حاوی عوامل عفوی هستند.
در صورت تماس بافر استخراج با پوست یا چشم ،با آب فراوان بشویید .اگر سوزش ادامه یافت ،با پزشک مشورت کنید یا با مرکز
اطالعات سموم کمکهای اولیه تماس بگیید (در اسیالیا با شمارۀ  131126و در نیوزیلند با شمارۀ  0800764766تماس بگیید).

نگهداری و پایداری
•
•
•
•

کیت را متوان در دمای بی  ۲تا  ۳۰درجه سانتگراد نگهداری کرد.
تست تا تاری خ انقضای چاپشده روی کیسۀ آکبند ،پایدار است .پس از پایان تاری خ انقضا استفاده نکنید.
تست باید تا زمان استفاده در کیسۀ آکبند باف بماند.
منجمد نکنید.

کنیل کیفیت
کنیل فرآیندهای داخیل در تست گنجانده شده است .خط رنگ که در ناحیه خط کنیل ( )Cظاهر مشود یک کنیل فرآیند داخیل است
که تأیید مکند حجم نمونه کاف است و طرز عمل صحیح به کار برده شده است.

محدودیتها
است .این تست فقط باید برای تشخیص آنتژنهای سارس-کوو ۲-در
 .1تست سی ع آنتژن سارس-کوو ۲ -فقط برای
ی
خودآزمای ً
نمونههای سواب بیت استفاده شود .شدت خط تست لزوما به بار ویرویس سارس-کوو ۲-در نمونه مربوط نیمشود.
 .2اگر سطح آنتژن در یک نمونه پاییتر از حد تشخیص تست باشد یا روش نمونهگ یی اشتباه باشد ،نتیجه تست ممکن است منف
کاذب شود.
 .3نتایج تست باید به همراه سایر دادههای بالیت در دسیس پزشک برریس شوند.
ا
 .4تست فقط برای غربالگری نتایج احتمال مثبت است .برای تست تاییدی نتیجه مثبت ،لطفا از توصیهها و مقررات مقامات مسئول
سالمت ایالت یا قلمرو مربوطه پیوی کنید.
 .5نتیجه مثبت تست لزوما نیم تواند عفوی بودن فرد را تعیی کند.
 .6نتیجه مثبت تست ،عفونتهای مشیک با سایر پاتوژن ها را رد نیمکند.
 .7نتیجه مثبت تست ،بی سارس-کوو ۲-و سارس تفاوی قائل نیمشود.
یای را رد نیمکند.
 .8نتیجه منف تست ،سایر عفونتهای ویرویس یا باکی ی
 .9نتیجه منف تست فردی که پس از هفت روز دارای عالئم است ،باید به عنوان احتمال منف تلف شود و برای راهنما یی درباره تست
تایید در صورت لزوم به مقامات مسئول سالمت ایالت یا قلمرو مربوطه مراجعه کنید.
 .10این تست در مرحله بعدی عفونت و در افراد بدون عالمت کمی قابل اعتماد است.

