
اقرأ كل هذا الدليل بعناية قبل أن تبدأ هذا االختبار.
من الممكن أن يكون هذا االختبار مختلف عن تلك اإلختبارات التي استخدمتها من قبل.

الدليل الخاص بك خطوة بخطوة ل 
 ACON Flowflex™ SARS-CoV-2

اختبار انتيجين السريع )اختبار ذاتي(

ABC12345678

 تتعلق تعليمات االستخدام ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 أنتيجين االختبار السريع )االختبار الذاتي(، 
كود المنتج: L031-118Y5 فقط.

.NHS وأبالغ النتائج الي ،COVID-19 يوضح الدليل كيفية أختبار نفسك أو شخص أخر
 إصدارات اللغات البديلة وعروض الفيديو متاحة على 

gov.uk/covid19-self-test-help

NHS أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى

http://gov.uk/covid19-self-test-help


2NHS أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى
ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

ماذا تحتاج أن تفعل

الدليل الخاص بك خطوة بخطوة
ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 أنتيجين االختبار السريع )االختبار الذاتي( هو اختبار سريع للكشف 

عن COVID-19 حيث يأخذ المستخدمون المسحة من أنوفهم.
إنه مخصص لالختبار الذاتي و أستعمال التشخيص المعملي فقط.

لم يتم تصنيع المنتج من التكس المطاط الطبيعي، ومع ذلك أن وجود أو أثار التكس المطاط الطبيعي في 
المنتج كما تم تسليمه الي المستخدم النهائي ال يمكن تجاهله نهائيا.

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل إجراء االختبار.

1

2

3

4

5

6

7

8

7 صفحة  جهز منطقة األختبار وقم بفحص محتويات المجموعة الخاصة بك 

صفحة 9 جهز األختبار الخاص بك 

11 صفحة  خذ عينة المسحة الخاصة بك 

12 صفحة  إجراء االختبار على شخص آخر 

13 صفحة  معالجة عينة المسحة 

15 صفحة  اقرأ النتيجة الخاصة بك  

16 صفحة  أبالغ النتيجة الخاصة بك  

17 صفحة  ماذا تعني النتائج الخاصة بك 

18 صفحة  تخلص من مجموعة األختبار الخاصة بك بطريقة آمنة  

 COVID-19 حوالي 1 من 3 أشخاص مصابين 
ال يعرفون أنهم مصابين بهذا المرض.



3 NHS أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى
ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

ماذا تحتاج أن تفعل

نصيحة تتعلق بإجراء هذا االختبار
اإلحتياطات

• ال تأكل، ال تشرب، ال تدخن أو ال تدخن السجائر اإللكترونية لمدة 30 دقيقة قبل أو أثناء االختبار.
• ال تستخدم االختبار في حالة تلف أي جزء منه.

• يجب التخلص من جميع مواد االختبار المستخدمة بطريقة آمنة في النفايات المنزلية.
• أغسل يديك جيدا قبل وبعد االستخدام.

• تجنب استخدام العينات التي تحتوي علي الدم.
• قد يحتاج األشخاص الذين يعانون من مشاكل في االيدي و الرؤية الي المساعدة فيما يتعلق بعملية المسحة و 

االختبار.
• إحتفظ بمجموعة االختبار بعيدا عن متناول األطفال و الحيوانات.

التخزين و المناولة

• يجب االحتفاظ بمجموعة االختبار في درجة حرارة ما بين 2 الي 30 درجة مئوية. ال تجمد مجموعة االختبار.
• ال تستخدم االختبار بعد تاريخ االنتهاء المطبوع على الكيس المغلق.

• يجب اجراء االختبار في درجة حرارة تتراوح ما بين 15 الى 30 درجة مئوية.
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حول هذا االختبار

لماذا يجب ان تقوم بإجراء االختبار الذاتي؟
مجموعة االختبار الذاتي COVID-19 هي اختبار مسحة لألنف للتحقق مما اذا كنت معديا. يتم اجراء هذا 

االختبار لألشخاص الذين لديهم أعراض و الذين ليس لديهم أعراض. ومع ذلك، يجب عليك إتباع االجراءات 
الوطنية للتحقق من نوع االختبار المناسب لك.

إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 ايجابية، يجب عليك:

 •  للمساعدة في الحد من انتشار المرض، يجب عليك واسرتك القيام بالعزل الذاتي و اتباع االجراءات الحكومية:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

• عليك بار شاد األشخاص الذين كنت علي إتصال وثيق بهم أو األماكن التي قمت بزيارتها في ال48 ساعة 
األخيرة قبل بداية ظهور األعراض، او من اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة التحليل اإليجابية في حالة عدم وجود 
أعراض، ال جراء أختبار إحتمالية أصابتهم بفيروس COVID-19. اتبع دائما االجراءات المحلية و الوطنية.

اذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 سلبية

من المحتمل انك لم تكون معديا وقت إجراء االختبار. ومع ذلك، فإن النتيجة السلبية لالختبار ال تضمن عدم 
اصابتك بفيروس كورونا.

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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حول هذا االختبار

نصيحة

ال تتاخر في الحصول على المساعدة، اذا كنت تشعر بالقلق. ثق دائما في غرائزك.
:NHS رجاء أتباع إرشادات ،COVID-19 أو أصبت COVID-19 اذا كانت لديك أعراض

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

اذا كانت لديك أعراض COVID-19 وحالتك تسوء، أو ال تشعر بالتحسن بعد سبعة أيام، عليك إستخدام 
NHS 111 خدمة فيروس كورونا عبر االنترنت

 111.nhs.uk.

.NHS 111 اذا لم يكن لديك أتصال باالنترنت، أتصل

للطوارئ الطبية، أتصل 999.

nhs.uk/conditions/ :لألطفال في COVID-19 يمكنك الحصول على النصيحة عن أعراض
coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
http://111.nhs.uk
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
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لمن يناسب هذا األختبار؟

البالغين، و الذين أعمارهم:
 18+ 

االختبار الذاتي واألبالغ، 
بالمساعدة إذا لزم األمر. 

المراهقين الذين تتراوح أعمارهم
17 - 12

االختبار الذاتي واألبالغ تحت 
أشراف البالغين. يمكن 
للشخص البالغ اجراء 

االختبار، عند الضرورة.

االطفال تحت سن
12

يجب أن يتم اختبارهم بواسطة 
شخص بالغ. ال تقوم باجراء 

هذا االختبار اذا لم تكن تشعر 
بالثقة من اجراء االختبار لطفل.

كم مرة يمكنك اجراء االختبار
قد يختلف عدد مرات االختبار طبقا لظروفك و االرشادات المحلية أو الوطنية.

أين يمكنك الحصول على دعم أضافي
 يمكنك الحصول علي المزيد من المعلومات عن االختبار الذاتي في:

gov.uk/covid19-self-test-help

يشير كتيب التعليمات فقط الي ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 أنتيجين االختبار السريع )االختبار 
.L031-118Y5 :الذاتي(، كود المنتج

http://gov.uk/covid19-self-test-help


7 NHS أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى
ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

1. جهز مكان أختبارك

معلومة

ال تأكل، ال تشرب، ال تدخن أو ال تدخن السجائر 
اإللكترونية لمدة 30 دقيقة قبل أو أثناء االختبار.

نصيحة

سوف تحتاج الى ساعة ميقاتية )ساعة 
أو منبه( خالل االختبار الخاص بك.

اقرأ تعليمات هذا الدليل بعناية. يمكنك أيضا مشاهدة  1 
فيديو اختبار المسحة عبر اإلنترنت، اذا كنت بحاجة 

 الى المزيد من المساعدة:
gov.uk/covid19-self-test-help

طهر و نظف و جفف سطحا مستويا علي الفور قبل 2 
البدء في اجراء االختبار.

أغسل أو عقم يديك. تأكد من جفاف يديك قبل بدء 3
اجراء االختبار.

اذا كنت تقوم باختبار اكثر من شخص او تكرر اختبار 
باطل، اعد غسل يديك بين كل اختبار.

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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تحقق من محتويات المجموعة الخاصة بك

يجب ان تجد التالي في صندوق االختبار الخاص بك:4

ABC12345678

حامل أنبوب العازل لالستخراج

األنبوب العازل لالستخراج

كاسيت االختبار في عبوة مغلقة

مسحة لالستعمال مرة واحدةكيس للنفاياتاألنبوب العازل لالستخراج في عبوة مغلقة

ماذا تفعل في حالة تلف شئ ما او كسره أو فقده
إذا الحظت أي شئ تالف، مكسور، مفقود أو صعب اإلستخدام في المجموعة، ال تستخدمه. يمكنك تقديم 

التغذية المرجعية عن طريق االتصال بمركز إتصال العمالء. الخطوط متاحة يوميا من الساعة 7 صبا حا 
الي الساعة 11 مساءا.

 اتصال: 119 )مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط األرضية(. 
نحن نقدم الدعم بعدد 200 لغة و لغة االشارة البريطانية.

إذا تعرضت لالذي من قبل جهاز ما، االبالغ عن ذلك من الممكن أن يساعد األخرين، رجاء زيارة 
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk :الرابط التالي

نصيحة

http://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2. جهز األختبار الخاص بك

30 

123456789

أخرج كاسيت االختبار من الكيس المغلق، وضعه علي 5
سطح مستو نظيف.

تحذير

بمجرد فتح الكيس، ابدأ اجراء االختبار خالل 
30 دقيقة.

Take care

احتفظ باالنبوب العازل لالستخراج بعيدا عن وجهك، 6
أنزع بعناية فيلم الغلق الموجود علي األنبوب لتجنب 

سكب أي سائل.

تحذير

إذا المس المحلول الموجود في األنبوب العازل 
لالستخراج الجلد أو العين، يجب غسلهما فورا و 

طلب المساعدة الطبية إذا لزم األمر.

أدخل االنبوب العازل لالستخراج في حامل األنبوب 7
لتجنب سكب العازل.

أحترس

دقيقة
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أبحث عن المسحة في الغالف المغلق و حدد طرف 8
القماش الناعم.

تحذير

ال تلمس طرف القماش الناعم من المسحة.

Take care

أنزع غالف عبوة المسحة فقط لفتح العبوة عندما تكون 9
جاهزا إلستخدامها. اخرج المسحة برفق وتجنب لمس 

طرف القماش.

أحترس
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3. خذ عينة المسحة الخاصة بك

تحذير

يجب إجراء اختبار ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 اختبار أنتجين السريع )االختبار الذاتي( باستخدام 
عينة االنف فقط. ال تقوم بعمل المسحة النفك، اذا كان لديك نزيف باالنف.

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 عام الي 17 عام يستطيعوا اجراء االختبار الذاتي تحت إشراف 
شخص بالغ. يمكن للشخص البالغ اجراء االختبار، عند الضرورة.

 إذا كنت تختبر طفل تحت سن 12 عاما، أو شخص يحتاج الي مساعدة،، أتبع الخطوات الواردة في صفحة 
رقم 12.

أدخل طرف القماش للمسحة بالكامل داخل فتحة أنف 10
واحدة. باستخدام الدوران اللطيف، ادفع المسحة الي 

داخل فتحة األنف أقل من 2.5 سم من الحافة.
قد يكون هذا غير مريح. ال تدخل المسحة أعمق اذا 

كنت تشعر بمقاومة قوية أو ألم.

x 5

قم بتدوير المسحة 5 مرات مع المس برفق على 11
الجزء الداخلي من األنف.

x 5

قم بإخراج المسحة وأدخل نفس المسحة في فتحة 12
األنف اآلخرى. كرر الخطوة رقم 10 و الخطوة 

رقم 11.
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إجراء االختبار على شخص آخر

نصيحة

يجب أن يتم إختبار األطفال تحت سن 12 عام بواسطة شخص بالغ. ال تقوم باجراء هذا االختبار اذا لم 
تكن تشعر بالثقة من اجراء االختبار لطفل.

ضع طرف القماش الخاص بالمسحة برفق في أحدى 13
فتحات األنف حتي تشعر ببعض المقاومة.

x 5

قم بتدوير المسحة 5 مرات مع المس برفق على الجزء 14
الداخلي من األنف.

x 5

قم بإخراج المسحة وأدخل نفس المسحة في فتحة 15
األنف اآلخرى. كرر الخطوة رقم 13 و الخطوة 

رقم 14.
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4. معالجة عينة المسحةإجراء االختبار على شخص آخر

من أجل أداء أفضل، أختبر مسحة األنف 
في أسرع وقت ممكن بعد أخذ المسحة من 

فتحات أنفك.

تحذيرمعلومة

إذا المس المحلول الموجود في األنبوب العازل 
لالستخراج الجلد أو العين، يجب غسلهما فورا و 

طلب المساعدة الطبية إذا لزم األمر.

30 
قم بإخراج األنبوب العازل لالستخراج و ضع طرف 16

القماش الخاص بالمسحة داخل األنبوب بحيث تكون في 
السائل.

أضغط طرف المسحة على حافة األنبوب العازل 
لالستخراج بقوة، بينما تقوم بالدوران حول األنبوب 

لمدة 30 ثانية.

x 517 قم بتدوير المسحة 5 مرات اثناء الضغط على جانب
األنبوب.

هذا من أجل نقل العينة الخاصة بك الي داخل السائل.

قم بالضغط على األنبوب العازل لالستخراج وعلى 18
المسحة بينما تقوم بنزعها. تأكد من أزالة كل السائل 

من الطرف الناعم للمسحة. 
ضع المسحة في كيس النفايات المزود.

ثانية
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قم بتوصيل طرف القطارة بإحكام الي داخل األنبوب 19
العازل لالستخراج. قم بالمزج جيدا عن طريق الهز او 

النقر باالصبع علي الجزء السفلي من األنبوب.

A
B

C
12345678

تأكد من وجود مجموعة األختبار على سطح نظيف 20 
ومستو.

ال تحرك الكاسيت أثناء اإلختبار.

x 4

أضغط برفق على أنبوب العازل لالستخراج لوضع 4 21
قطرات من السائل داخل وعاء العينة )S( الموجود في 

كاسيت اإلختبار.
تأكد من أنك تقوم بالقاء السائل وليس فقاعة هواء.

ضع أنبوب العازل لالخراج في كيس النفايات.

 

ABC1234567822 تحقق من الوقت واضبط عداد الوقت. انتظر 15 دقيقة
قبل ان تقرأ نتيجتك.

اقرأ النتيجة عندما يصل عداد الوقت الي 15 - 30 
دقيقة. ال تقرأ النتيجة بعد مرور 30 دقيقة. 30-15

دقيقة
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5. اقرأ النتيجة الخاصة بك

هام

أنتظر لمدة 15 دقيقة لقراءة النتيجة.
ال تقرأ النتيجة بعد 30 دقيقة

نتيجة ايجابية
يظهر خطا ن. ينبغي أن يكون خط ملون واحد في منطقة تحكم 

الخطوط )C(، وخط ملون آخر ينبغي أن يكون في منطقة أختبار 
)T( الخط

خطان، احدهما بجانب C و اآلخر بجانب T، تكون نتيجة 
األختبار إيجابية حتي لو كان الخطان باهتان.

هام

 إذا كانت النتيجة إيجابية، يجب عليك عزل نفسك ويجب علي أسرتك أتباع الشروط الحكومية 
بشأن العزل الذاتي:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

نتيجة سلبية
 خط واحد ملون يظهر في منطقة تحكم 

 الخط )C(. ال يظهر خط في منطقة أختبار 
.)T( الخط

نتيجة باطلة
فشل خط التحكم )C( في الظهور.

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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6. أبلغ عن النتيجة الخاصة بك

 ينبغي اإل بالغ عن النتائج اإليجابية و السلبية و الباطلة 
 .NHS الخاصة بك الي

ABC12345678

QR code

ID number

يساعد تسجيل جميع نتائج االختبارات علي اكتشاف حاالت 
تفشي الفيروس الجديدة و كيفية التعامل معها. إذا أبلغ األشخاص 

عن الحالة اإليجابية فقط، سوف تبدو معدالت الحالة أعلي مما 
هي عليه فعليا.

لذلك حتي ولو كانت نتيجتك سلبية أو باطلة، يجب عليك التأكد 
من أن المعلومات الخاصة ب NHS دقيقة.

 أنت بحاجة الي رمز QR، أو رقم البطاقة الشخصية تحته 
لإلبالغ عن نتيجتك.

عليك األبالغ عبر اإلنترنت )أسرع(

إذا كنت تعيش في أنجلترا، ويلز أو شمال أيرلندا، قم بزيارة:
 www.gov.uk/report-covid19-result

إذا كنت تعيش في سكوتالندا، قم بزيارة:
 www.covidtest.scot

أو يمكنك األ بالغ بالهاتف

أتصل برقم 119

الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا إلي الساعة 11 
مساءا، )مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط األرضية(

QR كود

رقم بطاقة الشخصية

http://www.gov.uk/report-covid19-result
http://www.covidtest.scot
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7. ماذا تعني النتائج الخاصة بك

تكون قد استكملت أختبارك، عند قيامك باإل بالغ عن نتيجتك

نتيجة ايجابية
إذا كانت نتيجتك إيجابية ، من المحتمل أن تكون مصاب حاليا ب COVID-19، وتخاطر بعدوي 

اآلخرين. يجب أن تقوم بعزل نفسك. عندما تقوم باالبالغ عن النتيجة الخاصة بك سوف يتم تزويدك 
بمزيد من المعلومات عن الخطوات التالية التي يجب إتخاذها.

تحذير

يجب عليك وأي شخص يعيش معك، أتباع االرشادات الوطنية و المحلية الحالية. يمكن العثور علي هذه 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation- :اإلرشادات في

and-treatment/

نتيجة سلبية
إذا حصلت على نتيجة سلبية، من المحتمل أنك لم تكن مصاب في وقت إجراء االختبار. ومع ذلك، فإن 

.COVID-19 النتيجة السلبية لإلختبار، ال تعد ضمانة علي عدم أصابتك بفيروس

إذا كان االختبار سلبيا، يجب عليك مواصلة أتباع القواعد و اإلرشادات الوطنية و المحلية، متضمنا ذلك 
غسل اليدين بانتظام، و التباعد االجتماعي و إرتداء أغطية الوجه عند اإلقتضاء.

إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس يجب عليك عزل نفسك والحصول على االختبار الموصى به حاليا 
gov.uk/get-coronavirus-test أو االتصال بمركز إتصال العمالء رقم 119. الخطوط 

متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساءا. يجب أن تتبع أنت و أهلك األ رشادات 
الوطنية.

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test
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نتيجة باطلة

إذا حصلت علي نتيجة باطلة، هذا يعني أن االختبار لم يتم بطريقة صحيحة. ربما لم يكون هناك حجم 
كاف من العينة أو أنك لم تستكمل االختبار بشكل صحيح.

تحتاج الى استخدام اختبار تدفق جانبي اخر من العبوة. ال تعيد استخدام أي شئ من المجموعة األولى و ابدأ 
إجراءات االختبار من الخطوة 1.

إذا أستمرت المشكلة
إذا أستمرت المشكلة، توقف عن إستخدام مجموعات االختبار في الحال. إذا لم يكن لديك اختبار أخر متاح، 

 يمكنك اجراء نوع مختلف من االختبارات من خالل تطبيق NHS COVID-19 او من خالل زيارة: 
gov.uk/get-coronavirus-test أو عن طريق االتصال بمركز إتصال العمالء 119. 

الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساءا.

8. تخلص من مجموعة األختبار الخاصة بك 
بطريقة آمنة

بمجرد أستكمال االختبار، ضع جميع محتويات مجموعة االختبار المستخدمة في كيس النفايات المتوفر 
وضعها في النفايات المنزلية العامة. أغسل يديك جيدا بعد التخلص منها.

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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دون نتائج االختبار الخاصة بك

هذا لسجالتك الخاصة. ال يزال عليك أن تبلغ نتائجك الي NHS )أنظر صفحة رقم 16 للمعلومات(.
إذا كنت تعيش في أنجلترا، ويلز أو شمال أيرلندا، قم بزيارة:

 www.gov.uk/report-covid19-result

 www.covidtest.scot :إذا كنت تعيش في سكوتالندا، قم بزيارة

نتيجة االختبارالوقتالتاريخمن أجرى االختبار

تحتوي المجموعة الخاصة بك
على المواد التالية

 البنود

اختبار الكاسيت

األنبوب العازل لالستخراج

المسحات التي يتم التخلص منها

أكياس النفايات

حامل أنبوب العازل لالستخراج

تعليمات استخدام )هذه الوثيقة(

7-عبوات

7

7

7

7

1

1

https://www.nhsinform.scot/campaigns/coronavirus-covid-19-report-your-test-result
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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يسمح بتوفير هذا الجهاز فقط كجزء من قسم الرعاية الصحية واألجتماعية )DHSC( التابع الختبار NHS و برنامج التتبع.

 FlowflexTM SARS-CoV-2 أنتيجن 
اختبار سريع )األختبار الذاتي(

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
 No.210 Zhenzhong Road, 

 West Lake District, Hangzhou, 
P.R. China )الصين(، 310030

www.aconbio.com :الموقع اإللكتروني
COVID19selftest@aconlab.com.cn :البريد اإللكتروني

MedNet GmbH
Borkstrasse 10

 48163 Muenster,
Germany )ألمانيا(

المسحات التي يتم التخلص منها

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd.
 Touqiao Town, Guangling District, 

 Yangzhou 225109, Jiangsu, 
P.R. China )الصين(

Llins Service & Consulting GmbH
 Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg,

Germany )ألمانيا(

أو

Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District,

 Changzhou, 213017 Jiangsu 
P.R. China )الصين(

Luxus Lebenswelt GmbH
 Kochstr.1, 47877, Willich, 

Germany )ألمانيا(

يحتوي علي عدد >n< يكفي الصانع
حد درجة الحرارةلالختبارات

في التشخيص المعملي
ال تعيد اإلستخدامتاريخ االستخدامجهاز طبي

 أستشر التعليمات
رقم الكتالوجكود الدفعةلالستخدام

اإلحتفاظ به جافاتاريخ التصنيعالممثل المعتمد في المجموعة األوروبية

 ال تستخدم المنتج عندما تكون 
البقاء بعيدا عن ضوء الشمسال تعيد التعقيمالعبوة تالفة

تحذير، يرجى الرجوع الي قابلة إلعادة التدويرتعقيم باستخدام أكسيد االيثيلين
التعليمات

 نسخة رقم 1151355105، تاريخ الصالحية 2021-10-08
 ACON Biotech )Hangzhou( Co., Ltd. هذه تعليمات لالستخدام تتعلق ب

L031-118Y5 :أختبار أنتيجن السريع )االختبار الذاتي(، كود المنتج FlowflexTM SARS-CoV-2

NHS أبلغ عن جميع نتائج االختبارات الخاصة بك الى
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