
 

 

ا�ي) 19مجموعة االختبار املستضد السريع لكوفيد   (الذهب الغرو

َعابا�عليمات 
ُّ
 الستخدام مع عينة م�حة الل

 لالختبار الذا�ي / االستخدام املن��� / االستخدام ا�خاص

 】ا�خصص االستخدام【 

سارس مستضدات  عن  ا�خت��   �� النو��  للكشف  هذه  االختبار  مجموعة  ستخدم 
ُ
الكشف ��    2-�وف   -� هو  استخدامها  من  والغرض  البشر�ة،  َعاب 

ُّ
الل م�حة  عينات 

 املشتبھ ��ا خالل األيام السبعة األو�� من ظهور األعراض.  19السريع عن حاالت �وفيد 

 صابة. . وال �ستبعد نتيجة االختبار السلبية احتمال اإل 2-�وف  -�ش�� نتيجة االختبار اإليجابية إ�� أن العينة تحتوي ع�� مستضد سارس

غ��   بيئة   �� ��ا  القيام  عادي  �خص  ألي  يتس�ى  ال�ي  الذاتية  لالختبارات  مخصصة  هذه  االختبار  مجموعة  أن  إ��  اإلشارة  أو مخت��ية  وتجدر  املستخدم  من�ل  (مثل 

املنبث االختبار  نتائج  وت�ون  ذلك)،  إ��  وما  واملالعب  واملدارس  وامل�اتب  املطارات  مثل  التقليدية  غ��  املواقع  الفحص �عض  ألغراض  هذه  االختبار  مجموعة  عن  قة 

فقط.   السر�ر�ة  املرجعية  ولألغراض  ثم  األو��  السر�ر�ة  ومن  املظاهر  ع��  بناًء  ل�حالة  شامل  تحليل  بإجراء  باُيو�ىى  الصلة  واالختبارات  ذات  ا�خت��ية ملستخدم 

 األخرى.

 】االختبار أساس【

املنا��   االستشراب  ا�جموعة  هذه  �سارسللكشف  �ستخدم  ا�خاصة  النوو�ة  القفيصة  بروت�ن  مستضدات  عن  َعاب   2�وف  -النو�� 
ُّ
الل م�حة  عينة   �� حيث   ،املوجودة 

العينة ا  ستتحرك  هذا  فس��تبط  �ورونا،  لف��وس  جديد  مستضد  ع��  تحتوي  العينة  �انت  و�ذا  الدمو�ة.  الشع��ات  تأث��  تحت  االختبار  بطاقة  بطول  األمام  ملستضد إ�� 

املضاد الغروا�ي  با�جسم  بالذهب  املم��  ا�جديد  �ورونا  بف��وس  ا�خاص  النسيلة  لف��وس سُيلتَق و   ،أحادي  النسيلة  أحادية  املضادة  األجسام  خالل  من  املنا��  املركب  ط 

ثابت،   غشاء  عن  عبارة  ت�ون  وال�ي  بمسو �ورونا  اإلصابة  إيجابية  إ��  لإلشارة  االحمرار)،  إ��  مائل  (لون  الفوشيا  باللون  خط  يُ ُيش�ل  لم  و�ذا  �ورونا،  ف��وس  ظهر  تضد 

سلبية.  هذا  ا�خط   حينئذ  ت�ون  النتيجة  فإن  خط  كما  اللون،  ع��  أيًضا  االختبار  بطاقة  ا�جودة  ملتحتوي  النظر  Cراقبة  �غض  الفوشيا  باللون  يظهر  أن  يجب  والذي  عن  ، 

 . من عدمھكشف الخط  ظهور 

 】املقدمة املواد【

 الوصف  امل�ونات 

 اختباًرا/مجموعة 25 اختبارات/مجموعة  5 اختبار/مجموعة 1

CG01Ag-01S-ST CG01Ag-05S-ST CG01Ag-25S-ST 

 25 5 1  بطاقة االختبار 

َعاب 
ُّ
 25 5 1  م�حة الل

 25 5 1 أنبوب استخراج يحتوي ع�� محلول استخراج

 1 1 1  �عليمات االستخدام

 1 1 ) عبوة( 1 حامل أنابيب 

 】األداءخصائص 【

 األداء السر�ري 

 PCRمقارن  الطر�قة  

 )بلعومية أنفية م�حة عينة(

 

 اإلجما�� 

السريع   املستضد  االختبار  مجموعة 
 سلبية إيجابية  النتائج 

 196 0 196 إيجابية 



 

     

                                                                         

ا�ي)  19لكوفيد   (الذهب الغرو

َعاب) 
ُّ
 (عينة الل

 

 481 474 7 سلبية

 677 474 203 اإلجما�� 

 (CI，93.05% ~98.32% %95) %96.55ا�حساسية (املعدل اإليجا�ي الفع��): 

 (CI，99.20% ~100.00% %95) %99＜ا�خصوصية (املعدل السل�ي الفع��): 

 (CI，97.88% ~99.50% %95) %98.97 الدقة (املعدل اإليجا�ي والسل�ي الفع��:

 مل/TCID50 210×5 حد الكشف:

 】التفاعلية املتصالبة【

�وفيد  �ي   ملستضد  السريع  االختبار  مجموعة  باستخدام  الشائعة  ا�حية  لل�ائنات  التا��  ا�جدول  اختبار  تم  املتصالبة،  التفاعلية  تقييم  الغروا�ي)   19يتس�ى  وقد   ،(الذهب 

 خضعت �ل عينة لالختبار �� ثالث ��خ، ولم ُيكتشف وجود تفاعل متصالب. 

َتَفاِعلة املتصالبة ا�حتملة  
ُ
َتَفاِعلة املتصالبة ا�حتملة  ترك�� االختبار  املادة امل

ُ
 ترك�� االختبار  املادة امل

ة  اِنيَّ دَّ
ُ
 الغ

ُ
 مل/TCID50 510×1.0 بار -ف��وس إ�شتاين مل/TCID50 510×1.0 الَف�ُ�وَسة

يا مل/hMPV ( 1.0×510 TCID50ف��وس امليتابينوموف��وس البشري (
َ
ال

َ
 ل�خ

ُ
َمة ِ

ّ
َ�خ

ُ
 امل

ُ
 مل/TCID50 510×1.0 الَف�ُ�وَسة

ة  يَّ ِ
ّ
ل  السُّ

ُ
َرة ِ

ّ
َتَفط

ُ
 خاليا/مل 610×1.0 البورديتيلة الشاهوقية  خاليا/مل 610×1.0 امل

 B4 1.0×10TCID5الف��وس املعوي / ف��وس �وكسا�ي 
 مل/PFU 610×1.0 الكالميديا الرئو�ة  مل/50

 OC43 1.0×10TCID5ف��وس �ورونا البشري 
ة  مل/50 ْ�ِليَّ

َّ
 الن

ُ
ْسَتْدِمَية

ُ
 خاليا/مل 610×1.0 امل

 229E 1.0×10TCID5ف��وس �ورونا البشري 
ْ�ِوَحة  مل/50

َ
ْس�

ُ
 امل

ُ
ة ِقيَّ

َ
 خاليا/مل 610×1.0 الَفيل

 NL63 1.0×10TCID5ف��وس �ورونا البشري 
ة  مل/50 ِو�َّ

َ
ئ  الّرِ

ُ
ْفطوَرة

َ
  مل/U 610×1.0 امل

 خاليا/مل 610×1.0 العقدية الرئو�ة  مل/TCID50 510×1.0 1اإلنفلونزا البشري ف��وس نظ�� 

 مل/TCID50 510×1.0 ف��وس انفلونزا أ  مل/TCID50 510×1.0 2ف��وس نظ�� اإلنفلونزا البشري 

ة  مل/TCID50 510×1.0 3ف��وس نظ�� اإلنفلونزا البشري  ْنِفيَّ
َ
 األ

ُ
 مل/PFU 510×1.0 الَفْ�ُ�ْوَسة

 مل/�ائن 610×1.0 امل�ورات العنقودية الذهبية  مل/TCID50 510×1.0 4ف��وس نظ�� اإلنفلونزا البشري 

َحة (ا�جموعة أ)  َقّيِ
ُ
 امل

ُ
ة  مل/TCID50 510×1.0 ف��وس االنفلونزا ب  خاليا/مل 610×1.0 الِعْقِديَّ

 خاليا/مل 710×1.0 اإلشر�كية القولونية  مل/�ائن 610×1.0 العنقودية البشرو�ة 

ِوّي أ 
َ
ل

ْ
خ

َ
�ىيُّ ا� َنفُّ  خاليا/مل 610×1.0 املبيضات البيضاء  مل/PFU 510×1.0 الَف��وُس التَّ

 】التداخالت【

 (الذهب الغروا�ي):  19تم اختبار املواد التالية ولم يتم العثور ع�� أي تداخل مع مجموعة االختبار السريع ملستضد �وفيد 

 ٪ حجم / حجم 1دم �امل:                                       ٪ حجم / حجم 15كرومول�ن:                         وزن/ حجم  Zicam :(5٪غلو�ونات الزنك (أي 

 ٪ حجم / حجم   15فينيليفر�ن:                                          ٪ حجم / حجم  10أل�الول:                         ٪ وزن / حجم 0.15بن�و�ائ�ن، مينثول: 

 % وزن/حجم 0.0004تو�راميس�ن:                  % حجم/حجم  15:15أوك�ىي ميتازول�ن:                        % حجم/حجم      20غالفيما جلو�ا، ساباديال:

 ٪ حجم / حجم 5فلوتي�ازون برو�يونات:                                     ٪ وزن / حجم 5فلو�ونازول:                  ٪ حجم / حجمNeilMed): 5�لور�د الصوديوم (أي 

 ٪ وزن / حجم 2موس�ن:  ٪ وزن / حجم0.25مو���وس�ن:                                          ٪ حجم / حجم 15فينول:                ٪ وزن / حجم0.5تاميفلو (أوسيلتاميف�� فوسفات): 

 】واالحتياطات التحذيرات【

 عاًما من ِقبل �خص بالغ. 18يجب مساعدة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  .1

 اقرأ �عليمات االستخدام (هذه النشرة) �عناية قبل االستخدام.  .2

 ال �شرب أي سائل �� مجموعة االختبار. و  ،ال تقم بإعادة االستخدام .3

 االختبار �عد تار�خ ان��اء الصالحية. ال �ستخدم مجموعة  .4

 أو كسرها أو عدم إح�ام غلقها.  �اال �ستخدم مجموعة االختبار �� حالة فقدان أي من م�ونا� .5

 درجة مئو�ة، وال تقم بتجميدها. 30و  2خّزِن مجموعة االختبار عند درجة حرارة ت��اوح ب�ن  .6

 معدية. �عامل مع جميع العينات ع�� اعتبار أ��ا يمكن أن ت�ون  .7



 

     

                                                                         

 يجب اختبار العينات ع�� الفور �عد جمعها.  .8

 يؤدي جمع العينات وتخز���ا ونقلها �ش�ل غ�� مالئم أو غ�� �حيح إ�� نتائج اختبار غ�� دقيقة. يمكن أن .9

َعاب.تأكد من جمع عينات �افية ال ينب��من ثم ، و ُ�عد جمع العينات �ش�ل �حيح خطوة مهمة للغاية أثناء إجراءات االختبار .10
ُّ
 باستخدام م�حة الل

درجات مئو�ة)، فاتركها   8�ذا تم تخز�ن مجموعة االختبار �� م�ان بارد (أقل من  و درجة مئو�ة).  30-8يجب استخدام مجموعة االختبار عند درجة حرارة الغرفة ( .11

 دقيقة قبل استخدامها.  30عند درجة حرارة الغرفة العادية ملدة 

َعاب املتوف .12
ُّ
 رة �� مجموعة االختبار لضمان األداء األمثل لالختبار.استخدم م�حة الل

 ) ببطاقة االختبار. Sال تضع قطرات عينة االختبار إال ع�� الفتحة ا�خصصة للعينة ( .13

 نتيجة اختبار غ�� صا�حة أو غ�� �حيحة.ظهور قد يؤدي استخدام قطرات كث��ة جًدا أو قليلة جًدا من العينة املستخرجة إ��  .14

َعاب إ�� حد أعمق من الالزم، وُ�ر�� إيقاف االختبار إذا شعرت بمقاومة قو�ة أو أيمكن أن ت�ون  .15
ُّ
 لم. إجراءات جمع العينات غ�� مر�حة. ال تدخل م�حة الل

 احتفظ بمجموعة االختبار وم�ونا��ا �عيًدا عن متناول األطفال وا�حيوانات األليفة قبل االستخدام و�عده. .16

 】القيود【

َعاب.  2�وف -يجب استخدام م�ونات مجموعة االختبار هذه حصرً�ا للكشف النو�� عن مستضد سارس  .1
ُّ
�مكن أن تؤدي أنواع العينات األخرى و �� عينات م�حة الل

 يجب عدم استخدامها.  ، ومن ثمإ�� نتائج غ�� �حيحة

ستخدم مجموعة االختبار للكشف السريع عن حاالت �وفيد  .2
ُ
ل األيام السبعة األو�� من ظهور األعراض، ومن ثم قد يحصل األفراد الذين ال تظهر املشتبھ ��ا خال 19�

 عل��م أعراض ع�� نتيجة اختبار سلبية غ�� حقيقية.

 إ�� نتائج غ�� صا�حة.و يؤدي يمكن أن يؤدي عدم اتباع �عليمات إجراءات االختبار وتفس�� نتائج االختبار �ش�ل غ�� �حيح إ�� التأث�� سلًبا ع�� أداء االختبار و / أ .3

إم�انية اإلصابة �عدوى ال تل�� نتيجة االختبار السلبية ، كما أن يمكن ا�حصول ع�� نتيجة اختبار سلبية إذا تم جمع العينة أو استخراجها �ش�ل غ�� �حيح .4

 جز�ئي. اختبار و�جب تأكيدها من خالل إجراء  2-�وف -سارس

 جمعها أو ح�ى تجميدها و�ذاب��ا إ�� نتائج اختبار غ�� دقيقة. يمكن أن يؤدي التخز�ن غ�� ال�حيح للعينة أو  .5

 ال �ستبعد نتائج االختبار اإليجابية العدوى املش��كة مع مسببات األمراض األخرى.  .6

 إذا �ان ا�حمل الف��و�ىي للعينة أقل من حد الكشف لالختبار، فقد ينتج عن االختبار نتيجة سلبية.  .7

 ا�خاصة بالطبيب. ا�خت��ية�ان مع البيانات السر�ر�ة األخرى املتاحة لنتائج االختبارات  يجب تقييم نتائج االختبار باالق� .8

جمع ت�ون العينات ال�ي و  ،يمكن أن تنخفض كمية املستضد �� العينة مع تطور مدة املرض  .9
ُ
أيام من ظهور أعراض املرض أك�� عرضة إلظهار نتيجة   7-5�عد ت

 ا�جز�ئي.  باالختباراختبار سلبية مقارنة 

 】الصالحية ومدة التخز�ن【

 شهًرا. 18درجة مئو�ة، وتصل مدة صالحي��ا إ��  30و  2. ينب�� تخز�ن مجموعة االختبار عند درجة حرارة ت��اوح ب�ن 1

 درجة حرارة الغرفة.. ُيو�ىى �عد فتح الكيس املصنوع من رقائق األلومنيوم باستخدام بطاقة االختبار �� غضون ساعة واحدة عند 2

 . ُيو�ىى باستخدام محلول االستخراج �� غضون ساعة واحدة �عد الفتح عند درجة حرارة الغرفة.3

 】االختبار إجراءات قبل التجه�� 【

 . تأكد من أن جميع م�ونات ا�جموعة متوازنة عند درجة حرارة الغرفة ع�� السطح املسطح والنظيف.1

 الفتح.وال تفتقد أي �ىيء أو ��ا أي �ىيء تالف �عد  . تأكد من أن م�ونات ا�جموعة �املة 2

 . تأكد من التحقق من تار�خ ان��اء صالحية ا�جموعة قبل بدء إجراء االختبار. 3

 . تأكد من غسل يديك أو تطه��هما، وتأكد من جفافهما قبل بدء االختبار. 4

 الضرور�ة وال�ي ال ت�ون متوفرة �� ا�جموعة. . تأكد من تحض�� املواد التالية5

  (الساعة) املؤقت 

  وعاء النفايات 

 】االختبار تنفيذ إجراءات【

 

 

 

 افتح �عليمات االستخدام واقرأها �عناية.  .1

 

2 �� االستخراج  أنبوب  ضع  ثم  جيًدا  األنابيب  حامل  ع��  برفق  اضغط  بتجميعھ.  وقم  األنابيب  حامل  أخرج   .
 األنابيب. حامل 

 حامل األنابيب ع�� عبوة ا�جموعة. يوجدمالحظة: لالطالع ع�� مواصفات اختبار / مجموعة واحدة، 

 



 

     

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن  4 ابحث  انزع  .  َعاب. 
ُّ
الل م�حة  من  ناعم  طرف  األلياف،  وحدد  الغلق،  محكم  الغالف   �� َعاب 

ُّ
الل م�حة 

َعاب برفق.
ُّ
 عبوة امل�حة وأخرج م�حة الل

َعاب بأصا�عك لتجنب التلوث. 
ُّ
 تنبيھ: ال تلمس أبًدا األلياف، الطرف الناعم من م�حة الل

 

ع�� 3 ا�حفاظ   من  وتأكد  االستخراج،  أنبوب  أع��  من  األملونيوم  رقائق  من  املصنوع  الرقيق  الغطاء  انزع   .
 أنبوب االستخراج �� وضع مستقيم.

ووجهك عينيك  عن  �عيًدا  بأمان  األملونيوم  رقائق  من  املصنوع  الرقيق  الغطاء  انزع  برش و   ،تنبيھ:  تقم  ال 
 السائل. 

 . جمع العينة5

 دقيقة من وقت جمع العينة. 30العلكة والتبغ وا�خمور وما إ�� ذلك قبل ال تأ�ل أو �شرب أي �ىيء مثل 

َعاب بيد واحدة �� تجو�ف الفم.  5-1
ُّ
 أدخل م�حة الل

العلو�ة    5-2 األضراس  ب�ن  امل�حة  طرف  ثبت  ثم  والسفلية،  العلو�ة  األضراس  ب�ن  َعاب 
ُّ
الل م�حة  طرف  ضع 

َعاب بال�امل �� أعماق الفم. ثواٍن، و�� الوق 10والسفلية برفق ملدة ال تقل عن 
ُّ
 ت ذاتھ أغلق الفم المتصاص الل

َعاب. 5-3 
ُّ
 أخرج امل�حة برفق �عد جمع الل

َعاب �ش�ل �حيح. 
ُّ
جمع عينة الل

ُ
 مالحظة: يمكن أن تحدث نتائج سلبية غ�� حقيقية إذا لم ت

 

 . التعامل مع العينات 6

أنبوب    6-1  �� َعاب 
ُّ
الل م�حة  من  و   ،االستخراجأدخل  أك��  َعاب 

ُّ
الل م�حة  بتقليب  م�حة    5قم  اترك  مرات. 

َعاب �� أنبوب االستخراج ملدة دقيقة واحدة. 
ُّ
 الل

عند    6-2 اإلم�ان  قدر  السائل  لتحر�ر  االستخراج  ألنبوب  الداخ��  ا�جدار  مقابل   �� امل�حة  ع��  اضغط 
 تخلص من م�حة االختبار مع النفايات املن�لية العادية وفًقا للوائح ا�حلية املعمول ��ا. و إزالة امل�حة. 

 

 اضغط الغطاء بإح�ام ع�� أنبوب االستخراج. .7

 

 فك الكيس املصنوع من رقائق األلومنيوم وأخرج بطاقة االختبار. ضع البطاقة ع�� سطح مستو.   .8

 ضع قطرت�ن من العينات املستخرجة ع�� الفتحة ا�خصصة للعينة ببطاقة االختبار، ثم ابدأ التوقيت. .9

 



 

     

                                                                         

 

 

 

 】االختبار إجراءات  �عد النفايات من التخلص【

 

 

 

 

 】االختبار نتيجة تفس�� 【

 

     

 

 】شيوًعا األك��  األسئلة【 

 م�ى يمكن�ي / يتع�ن ع�� إجراء اختبار ذا�ي؟  1

ال.     أم  أعراض  لديك  أ�ان  سواًء  ذا�ي  اختبار  إجراء  فقطو يمكنك  معينة  زمنية  لنقطة  صا�حة  �حظية  صورة  بمثابة  ت�ون  االختبار  نتيجة  أن  إ��  االنتباه  يجب   ،ُ�ر��  لذلك 
 إعادة االختبارات وفًقا للوائح ا�حلية.

 ��؟ . ما الذي يجب ع�� االنتباه إليھ ل�حصول ع�� نتيجة االختبار املث2

لل   ا�خصصة  الفتحة   �� االستخراج  أنبوب  من  قطرت�ن  ضع  العينة.  جمع  فور  االختبار  بإجراء  وقم  �حيح،  �ش�ل  االستخدام  �عليمات  دوًما  االختبار. اتبع  بطاقة   �� عينة 

 قطرات أك�� من الالزم أو أقل من الالزم إ�� نتيجة اختبار غ�� �حيحة أو غ�� صا�حة.عدد قد يؤدي استخدام 

 إيجابية: 

 دقيقة، ت�ون النتيجة حينئذ إيجابية. 20-15) �� غضون T) وخط االختبار (C�� حالة ظهور خط التحكم (

 ) االختبار  خط   �� امللون  بالشر�ط  اللون  قوة  مدى  عن  النظر  �غض  النتيجة ) Tتنبيھ:  اعتبار  فيجب   ،
 إيجابية. 

 

 سلبية: 

) التحكم  خط  ظهور  حالة   ��C) االختبار  خط  و�ان  فقط،   (T  غضون  �� اللون  عديم  ت�ون    15-20)  دقيقة، 
 نتيجة االختبار حينئذ سلبية.

 

 صا�حغ�� اختبار  

) التحكم  خط  يظهر  لم  غضون  Cإذا   �� إجراء    15-20)  و�جب  صا�ح.  غ��  حينئذ  االختبار  ي�ون  دقيقة، 
 االختبار مرة أخرى ببطاقة اختبار جديدة. 

 

وأنبوب  .1 االختبار  بطاقة  ضع 
املستخدمة  َعاب 

ُّ
الل وم�حة  االستخراج 

وأغلق  النفايات  من  للتخلص  كيس   ��
 الكيس بإح�ام. 

 
 

 

 
 

 

وامل�ونات  .2 املستعملة  األجهزة  جميع  من  تخلص 
مع   يتوافق  بما  عادية  من�لية  نفايات  حاو�ة   �� األخرى 

 اللوائح ا�حلية املعمول ��ا. 

 
 

 

 
 

 

 

 اغسل  يديك أو عقمها مرة أخرى. .3

 

 دقيقة.  20االختبار دقيقة �عد مرور دقيقة، إذ يمكن أال ت�ون نتائج  20-15اقرأ نتائج االختبار خالل  .10

 



 

     

                                                                         

 ، ما أسباب حدوث ذلك؟ �ش�ل كب��يتغ�� لون شر�ط االختبار  .3

للعين   ا�خصصة  الفتحة   �� االستخراج  أنبوب  من  القطرات  من  جًدا  كب��  عدد  وضع  تم  أنھ  هو  وا�ح  �ش�ل  االختبار  شر�ط  لون  �غ��  وراء  االختبار. السبب  ببطاقة  ة 

فقط. السائل  من  محدودة  بكمية  االحتفاظ  املؤشر  لشر�ط  (  يتس�ى  التحكم  خط  يظهر  لم  باستخدام Cإذا  االختبار  إعادة  فُ����  كب��،  �ش�ل  االختبار  شر�ط  لون  �غ��  أو   (

 بطاقة اختبار جديدة وفًقا لتعليمات االستخدام.

� فعلھ؟ C. لقد أجر�ت االختبار، لكن خط التحكم (4
ّ

 ) ال يظهر. ما الذي ينب�� ع�

 وفًقا لتعليمات االستخدام، فإن نتيجة االختبار هذه غ�� صا�حة. ير�� إعادة االختبار باستخدام بطاقة اختبار جديدة.  

� فعلھ؟  ،. لست متأكًدا من قراءة نتيجة االختبار5
ّ

 ما الذي ينب�� ع�

 ص�� أوصت بھ السلطات ا�حلية ل�حصول ع�� املساعدة.  اقرأ �عليمات االستخدام مرة أخرى، و�ذا لم �ساعدك ذلك، فُ���� االتصال بأقرب مرفق  

 . إذا �انت نتيجة اختباري إيجابية، فماذا أفعل؟ 6

سارس   بف��وس  اإلصابة  �عد  الوفاة  إ��  األمر  يصل  ور�ما  مضاعفات،  وحدوث  املستشفى،  دخول  إ��  حاجة  لوجود  احتمالية  ع�� 19�وف  -هناك  االتصال  عليك  يجب   .
و�ىى بھ السلطات ا�حلية. الفور بأقرب مرفق ص

ُ
 �� ت

 . إذا �انت نتيجة اختباري سلبية، فماذا أفعل؟ 7

و    النصفي  والصداع  والصداع  ا�ح�ى  مثل  أعراض  من  �عا�ي  كنت  إذا  ا�حلية.  للوائح  االمتثال  أيًضا  فعليك  سلبية،  االختبار  نتيجة  �انت  والتذوق، إذا  الشم  حاسة  فقدان 

 لسلطات ا�حلية. فاتصل بأقرب مرفق ص�� تو�ىي بھ ا

 . هل يتسبب هذا االختبار �� أي جروح؟ 8

ح   إ��  مز�جة  أو  مر�حة  غ��  األحيان  �عض   �� َعاب 
ُّ
الل م�حة  ت�ون  أن  يمكن  جروح.  أي   �� تتسبب  أال  و�نب��  حادة  ليست  َعاب 

ُّ
الل م�حة  بألم،  ال،  شعرت  إذا  ما.  د 

 فُ���� إيقاف االختبار وطلب املساعدة من مقدم الرعاية ال�حية.

 】م�حق 【

 عالمة املطابقة األورو�ية يةممثل املفوضية األورو�  الشركة الصا�عة  م�حق 

َعاب 
ُّ
 .Shenzhen Kangdaan Biological Technology Co. Ltd م�حة الل

3rd floor, Building A2, Shunheda factory, Liuxiandong 

industrial zone, Xilli street, Nanshan district, Shenzhen, 

 .الص�ن

 مشاركة معلومات مستشار ا�خدمة 

 LLC Repräsentanzbüro 

Heerdter Lohweg 83 

40549 Düsseldorf, Deutschland 

 

 

 

 

 

 】الرموز  بيان【

 

 

تار�خ ان��اء 

  الصالحية 

 رقم التشغيلة 

 

 انظر 

 �عليمات االستخدام

 

 

اختبار (اختبارات)  

 ل�ل مجموعة

 

 

التخز�ن عند درجة 

حرارة ت��اوح ب�ن 

  درجة مئو�ة  2-30

 رقم الكتالوج 

 

عالمة املطابقة   الشركة الصا�عة 

 األورو�ية 

 

 بإعادة االستخدامال تقم 

0197 

 

 

 

acc. 93/42/EEC 

 



 

     

                                                                         

 

 】 اإلصدار.تار�خ اإلصدار ورقم 【

    7.0؛ رقم اإلصدار 2021د�سم��  06تار�خ اإلصدار: 

 

Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd. 

 .الص�ن ,Unit 503, 120 Xinyuan Road, Haicang District, Xiamen, Fujianالعنوان: 

 Schreiner Medical GmbH Carl-Zeiss-Straße 8-11 71229 Leonberg التوزيع باالتحاد األورو�ي: 

 

 

االستخدام الت�خي�ىي  

 داخل ا�خت�� 

 

 

 املمثل األورو�ي املعتمد 

 

SUNGO Europe B.V. 

 ، هولندا  ,Olympisch Stadion 24,1076DE Amsterdamالعنوان: 

 

 

 


