
intelliswabالسریعاالختبارتصمیمتم covid19(انتلیسواب)االستخداموسھلسھولةاألكثرالمتاحالذاتياالختبارلیكون

إنھ بسیط للغایة وسھل االستخدام ویمكن استخدامھ في أي مكان وفي أي وقت

فقطدقیقة30فيالقراءةسھلةنتائجتوفر

سیشرح لك ھذا الفیدیو كیفیة إجراء عملیة االختبار البسیطة  خطوة بخطوة

ولكن تأكد من قراءة التعلیمات المرفقة بالكامل قبل إجراء االختبار

مغلقتینالرقائقمنكیس٢عددعلىintelliswabمجموعةبداخلستجد،حسًنا

یحتوي كل كیس من الرقائق على جھاز اختبار وأنبوب واحد

ستجد داخل مجموعة أدواتك أیًضا حامل اختبار لألنبوب ، وتعلیمات كاملة لالستخدام باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة ، وبطاقة مرجعیة
لنتائج االختبار اإلیجابیة

قبل أن تبدأ تأكد من أن لدیك طریقة لتحدید وقت االختبار

جففھاثمثانیة20لمدةوالصابونبالماءجیًدایدیكاغسل،ذلكبعد

ثم ضع حامل االختبار على سطح مستو مسطح

اآلن قم  بأخذ أحد األكیاس المكونة من جزئین

افتح الكیس الذي یحتوي على األنبوب

قم بإخراجھ وامسكھ بشكل مستقیم

ثم انزع الغطاء برفق عن طریق ھّزه للخلف ولألمام

ال تلف وال تسكب السائل

حرك األنبوب في حامل االختبار واتركھ یرتاح بزاویة ، كما ھو موضح

نفث أنفك برفق باستخدام مندیل لتسھیل جمع العینات

ال تستخدم المنادیل لتنظیف ممر األنف

ثم اغسل یدیك جیًدا



قم بإزالة جھاز االختبار من كیس الرقائق وتأكد من عدم لمس طرف المسحة المسطحة بأصابعك

أدخل طرف المسحة المسطحة داخل فتحة األنف

األنفلفتحةالداخليللجدارمالمستھاعلىوحافظمرة15األنففتحةحولدائریةبحركةالمسحةطرفبتحریكقم

مرة15حواليدائریةبحركةالمسحةطرفبتحریكاألخرىاألنففتحةمعنفسھالشيءافعل

قد تحصل على نتیجة خاطئة إذا لم تقم بمسح العدد الصحیح من المرات

بمجرد االنتھاء ، استمر في الضغط على حامل االختبار بقوة وضع جھاز االختبار في األنبوب

األنبوبفيالموجودالسائلمعالمسحةعینةلخلطمرات10االختبارجھازبتدویرقم

تأكد من أن المسحة في اتجاه الجزء الخلفي من األنبوب بحیث تالمس السائل

اآلن فقط اترك الجھاز في األنبوب بحیث تكون نافذة النتائج في مواجھتك والعصا بالكامل ألسفل في األنبوب

الوقتھذاخاللاألنبوبأوالجھازتلمسوالدقیقة30لمدةالوقتبتوقیتابدأ

عندما ترى خلفیة وردیة تمر من خالل نافذة النتائج ، ستعرف أنھا تعمل

خاطئةنتائجعلىحصولكتسببقددقیقة40بعدأودقیقة30قبلالنتائجقراءةأنوتذكرنتائجكاقرأ،دقیقة30بعد

اآلن دعنا نلقي نظرة على كیفیة قراءة نتائجك

tالحرفبجوارخطیوجدوالcالحرفبجواراإلحمرارإلىضارببنفسجيخطھناككانإذاسلبًیااختباركیكون
سلبیةنتیجةتفسیرمنلتتمكنcالحرفبجوارخطھناكیكونأنیجب

ھناموضحھوكماcالحرفبجوارخطیوجدوالtالحرفبجواراإلحمرارإلىضارببنفسجيخطھناككانإذاإیجابیةنتیجةلدیك

ھناموضحھوكماباھًتاcالخطكانلوحتى،cالحرفبجانبوخطtالحرفبجانبخطھناككانإذاإیجابیةنتیجةلدیك

ھناموضحھوكماcبجانبوخطtبجوارباھتخطھناككانإذاإیجابیةنتیجةأیًضالدیك

نتیجتك غیر صالحة في حالة عدم ظھور أي خطوط

دقیقة30بعداالختبارقراءةالمستحیلمنتجعلالمحمرةالبنفسجیةالخلفیةكانتإذاأومكتملةالخطوطتكنلمإذا
تذكر الرجوع إلى البطاقة المرجعیة لنتائج االختبار اإلیجابیة لمساعدتك في تفسیر النتیجة بعد االختبار



اتصل بمقدم الرعایة الصحیة بطبیبك الخاص لإلبالغ عن نتیجتك إذا كانت نتیجة االختبار األولى سلبیة

الثانياالختبارجھازباستخدامساعة36إلى24غضونفيأخرىمرةاالختبارإجراءعلیكیجب

covid19بـمصاًباتكونالفقد،سلبیینوالثانياألولاالختبارینكالكانإذا

1-833-601-0127علىبنافاتصل،نتیجتكمنمتأكًداتكنلمإذا

وسھلةبسیطةintelliswabالذكیةالعلومجعلت


