قبل از شروع تست ،تمام این راهنما را با دقت بخوانید.
این تست ممکن است با تستی که قبالً استفاده کردهاید متفاوت باشد.

راهنمای گام به گام تست
شخصی COVID-19 DHSC
(تست آنتیژن فوری) شما

ABC123456

این دستورالعملهای استفاده فقط مربوط به تست شخصی ( COVID-19 DHSCتست آنتیژن فوری) است.
این راهنما توضیح میدهد که چگونه از خودتان یا شخص دیگری تست  COVID-19بگیرید و نتایج را به
 NHSگزارش دهید.
نسخههای زبان جایگزین و نمایشهای ویدیوئی در این آدرس در دسترس است:
gov.uk/covid19-self-test-help

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

کاری که باید انجام دهید

راهنمای گام به گام شما
این دستورالعملها را بخوانید و مراحل را به ترتیب صحیح دنبال کنید.
انجام هر تست حدود  15دقیقه طول میکشد و سپس نتایج بعد از  30دقیقه
آماده میشود.
بخش

1

عنوان
محل تست خود را آماده کنید

15

دقیقه
زمان انجام

صفحه
		

6

در سرتاسر این راهنما نکات ،توصیهها و کادرهای هشدار مفیدی برای کمک به شما آمده است .با دنبال کردن
مرحله به مرحله این دستورالعملها ،شانس بیشتری برای کسب نتیجه قابل اطمینان خواهید داشت.

راهنمایی و هشدارهای عمومی
	برای هر نفر از یک کیت تست جداگانه استفاده کنید .از هریک از اقالم موجود در بسته تست
•
فقط میتوانید یکبار استفاده کنید.
	از این اقالم مجدداً استفاده نکنید .الزم است نتیجه هر شخص را گزارش کنید.
•

محتویات کیت تست خود را بررسی کنید

7

2

تست خود را انجام دهید

8

3

نمونه سواب خود را بگیرید

10

انجام آزمایش روی شخصی دیگر

11

4

نمونه سواب را پردازش کنید

12

	اگر سوراخکاری بینی انجام دادهاید ،سواب را از سوراخ دیگر بینی بگیرید .اگر سوراخکاری
•
هر دو سمت بینی را انجام دادهاید ،قبل از گرفتن سواب ،تزئینات یک سمت را خارج کنید.

5

نتیجه خود را بخوانید

14

6

نتیجه خود را گزارش دهید

15

	اگر طی  24ساعت گذشته دچار خونریزی از بینی شدهاید ،سواب را از سوراخ بینی دیگر
•
بگیرید یا  24ساعت صبر کنید.

7

نتایج شما به چه معناست

16

	حداقل  30دقیقه قبل از انجام تست ،غذا یا نوشیدنی نخورید تا خطر بیاعتبار شدن تست
•
کاهش پیدا کند.

8

عملکرد تست

17

9

کیت تست خود را به شکلی ایمن دور بیندازید

		

نتایج تست خود را یادداشت کنید

میتوانیم با انجام منظم تست شخصی سرعت گسترش را کاهش دهیم و از آسیبپذیرترین افراد
در خانوادهها و جوامع خود محافظت کنیم.

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

•

•

	اگر از نظر دست و بینایی مشکلی دارید ،ممکن است نیاز داشته باشید شخصی در مراحل
گرفتن سواب و انجام تست به شما کمک کند.

این کیتها فقط برای استفاده انسان طراحی شدهاند.

17
18

حدودا ً  1نفر از هر  3نفر مبتال به  COVID-19نمیداند
که به آن مبتال است.

2

توصیه در مورد انجام تست

توصیه
کیت تست را در دمای اتاق یا در جای خشک و خنک (در دمای  2درجه سانتیگراد تا  30درجه سانتیگراد)
نگهداری کنید .آن را در معرض تابش مستقیم آفتاب نگذارید و در یخچال یا فریزر نگهداری نکنید.
کیت باید در دمای اتاق (در دمای  15تا  30درجه سانتیگراد) مورد استفاده قرار گیرد .اگر کیت در
جایی خنک (با دمایی کمتر از  15درجه سانتیگراد) نگهداری شده است ،قبل از استفاده ،آن را به مدت
 30دقیقه در دمای معمولی اتاق قرار دهید.
کیت تست را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

3

درباره این تست

چرا باید تست شخصی بدهید

این تست برای چه کسانی مناسب است

این کیت تست شخصی مخصوص افراد بدون عالمت بوده و یک تست سواب برای بینی و گلو است
تا بررسی شود که آیا آلوده هستید یا خیر.
افراد بدون عالمت کسانی هستند که ناقل ویروس بوده اما هیچگونه عالئمی از خود نشان نمیدهند.

اگر نتیجه تست  19-COVIDشما مثبت است میتوانید:

	•به محدود کردن شیوع بیماری کمک کنید؛ شما و خانوادهتان باید قرنطینه کردن خود را با رعایت
دستورالعملهای دولتی انجام دهید:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
•

به افرادی که در  14روز گذشته از نزدیک با آنها در تماس بودهاید یا مکانهایی که از آنها بازدید
کردهاید اعالم نمایید تا تست  19-COVIDرا انجام دهند.

اگر نتیجه تست  19-COVIDشما منفی است

به احتمال زیاد در زمان انجام تست مبتال نبودهاید .با این حال ،نتیجه تست منفی تضمین نمیکند که
ویروس کرونا نداشته باشید.

کودکان زیر  12سال
کودکان زیر  12سال باید توسط
یک بزرگسال تست شوند.
اگر برای تست کردن کودک
اعتماد به نفس ندارید ،این تست
را انجام ندهید.

نوجوانان  17 - 12سال
تست شخصی و گزارش دادن
با نظارت یک شخص بزرگسال.
در صورت لزوم شخص
بزرگسال میتواند تست
را انجام بدهد.

بزرگساالن  18سال به باال
تست شخصی و گزارش
دادن ،با دریافت کمک در
صورت نیاز.

توصیه
اگر عالئم ویروس کرونا ( )19-COVIDدارید یا به ویروس کرونا ( )19-COVIDمبتال شدهاید،
لطفا ً در اینترنت به راهنمای  NHSمراجعه کنید:
19-nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID

دفعات انجام تست

اینکه چند بار باید تست بدهید بسته به شرایط و دستورالعملهای ملی یا محلی فعلی متفاوت است.
اگر عالئم ویروس کرونا ( )19-COVIDدارید و وضعیت شما بدتر شده است یا بعد از  7روز بهبود پیدا
نکردهاید ،به خدمات آنالین  111 NHSمراجعه کنید .111.nhs.uk :اگر به اینترنت دسترسی ندارید،
با  111 NHSتماس بگیرید .در شرایط اورژانسی پزشکی با شماره  999تماس بگیرید.
در صورت داشتن نگرانی ،کمک گرفتن را به تعویق نیندازید .به غریزه خود اعتماد کنید.

4

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

از کجا میتوان حمایت بیشتری دریافت کرد
اطالعات بیشتر در مورد تست شخصی را در این آدرس مشاهده کنید:
gov.uk/covid19-self-test-help

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

5

 .1منطقه تست خود را آماده کنید
به این موارد نیاز خواهید داشت:
	•زمانسنج مانند ساعت مچی یا دیواری
	•دستمال کاغذی
	•آینه
	•پاککننده سطوح
	•ضدعفونیکننده دست یا صابون و
دسترسی به آب گرم.

30
دقیقه

 30دقیقه قبل از تست
از خوردن و نوشیدن
خودداری کنید

1

محتویات کیت تست خود را بررسی کنید
4

در جعبه تست شما باید این موارد وجود داشته باشد:

نوار تست در بستهبندی مهر و موم شده

نگهدارنده لوله استخراج

این دستورالعمل راهنما را با دقت بخوانید.
در صورت نیاز به کمک بیشتر ،میتوانید فیلم تست
سواب را بهصورت آنالین تماشا کنید:
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

ساشه بافر
استخراج

لوله استخراج

کیسه زباله

سواب در داخل لفاف
مهر و موم شده

2

درست قبل از شروع تست ،یک سطح صاف را
خالی ،تمیز و خشک کنید تا کیت تست روی آن قرار
داده شود.

3

دستان خود را به مدت  20ثانیه و با استفاده از
صابون و آب گرم بشویید یا از ضدعفونیکننده دست
استفاده نمایید.

شماره تماس( 119 :تماس با تلفن همراه و تلفن ثابت رایگان است).
ما به  200زبان و همچنین زبان اشاره بریتانیایی پشتیبانی ارائه میدهیم.

اگر میخواهید بیش از یک تست انجام بدهید ،بین
هر بار تست سطح را تمیز کرده و دستهای خود را
دوباره بشویید.

اگر وسیلهای به شما آسیب رسانده است ،گزارش دادن آن میتواند به دیگران کمک کند ،لطفا ً به این
آدرس مراجعه کنید:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

توصیه

20
ثانیه

6

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

اگر چیزی آسیب دیده ،شکسته یا کم بود ،چه باید کرد
ً
اگر متوجه آسیبدیدگی ،شکستگی یا کمبود چیزی شدید ،لطفا از کیت تست استفاده نکنید .از طریق
تماس با مرکز تماس مشتریان میتوانید نظرتان را اعالم کنید.
تماس با این خطوط هر روز از ساعت  7صبح تا  11شب امکانپذیر است.

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

7

 .2تست خود را انجام دهید

5

9

نوار تست را از کیسه مهر و موم شده خارج کرده و
آن را روی سطح صاف تمیز قرار دهید.

اگر دارید از یک کودک تست میگیرید به او کمک
کنید تا فین کند .این کار برای آن است که مخاط
اضافی را دور بریزید.

هشدار

30

پس از باز کردن بسته ،تست را ظرف
 30دقیقه شروع کنید.

دقیقه

6

لوله را در نگهدارنده لوله استخراج متصل شده به
داخل جعبه قرار دهید.

10

20

مراقب باشید

8
مراقب باشید

8

11

ساشه را با دقت بچرخانید یا بکشید .آن را دور از
صورتتان نگهداشته و باز کنید و مراقب باشید که
مایع نریزد.

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

سواب موجود در لفاف مهر و موم شده را پیدا کنید.
نوک نرم و پارچهای آن را مشخص کنید.
هشدار
نوک نرم و پارچهای سواب را لمس نکنید.

لوله استخراج را باز کرده و تمام مایع ساشه را به
آرامی به داخل لوله فشار دهید.
مراقب باشید ساشه با بدنه لوله تماس پیدا نکند.
ساشه را در کیسه زباله ارائه شده قرار دهید.

مجدداً دستان خود را به مدت  20ثانیه و با استفاده از
صابون و آب گرم بشویید یا از ضدعفونیکننده دست
استفاده نمایید.
اگر این تست را روی شخص دیگری انجام میدهید،
باید دوباره دستان خود را بشویید یا ضدعفونی کنید.

ثانیه

7

به آرامی در داخل یک دستمال کاغذی فین کنید و
دستمال را به داخل سطل زباله دردار بیندازید.

12

بستهبندی سواب را فقط وقتی باز کنید که آماده استفاده
از آن هستید و سواب را به آرامی بیرون بیاورید.

مراقب باشید

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

9

 .3نمونه سواب خود را بگیرید
هشدار
نوک پارچهای سواب نباید با زبان ،دندانها ،گونهها ،لثهها یا هر سطح دیگری تماس پیدا کند .اگر با هر چیز
دیگری تماس پیدا کند ،ممکن است نمونه شما را خراب کند.
هرگز نوک نرم و پارچهای سواب را با دستان خود لمس نکنید.
در صورت گرفتن تست از کودک زیر  12سال یا شخصی که به کمک نیاز دارد ،مراحل صفحه  11را دنبال کنید

13

14

همان سواب را به آرامی در  1سوراخ بینی فرو
کنید تا زمانی که اندکی مقاومت را احساس نمایید
(حدود  2.5سانتیمتر به داخل بینی).

15

سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی
حرکت داده و  10دور کامل بچرخانید .نیازی نیست
نیرو وارد کنید.

 2.5سانتیمتر

10 x
10

کودکان زیر  12سال باید توسط یک بزرگسال تست شوند .در مورد نحوه آمادهسازی و تست کودک یا شخصی
که به کمک نیاز دارد ،دستورالعملهای زیر را دنبال کنید .میتوانید ویدئوی نمایش این کار را در آدرس زیر
تماشا کنیدgov.uk/guidance/covid-19-self-test-help :
اگر از یک کودک تست میگیرید ،جعبه تست را به او نشان دهید و در مورد کارهایی که میخواهید انجام دهید با وی
صحبت کنید .در صورت امکان او را روی زانوهای شخص دیگری بنشانید یا از یک نفر بخواهید دستهایش را بگیرد.
از کودک بخواهید در داخل دستمال فین کند .دستمال کاغذی را داخل سطل زباله دردار بیندازید.

13

دهان خود را بهطور کامل باز کنید و نوک
پارچهای سواب را روی هر دو لوزه
(یا محل قبلی قرارگیری آنها) بمالید.
این کار را طوری انجام دهید که هر طرف  4بار
بهخوبی تماس پیدا کند (برای این کار از چراغ
قوه یا آینه استفاده کنید) .سواب را با دقت از ته
گلو بیرون بیاورید.

4x

انجام آزمایش روی شخصی دیگر

ممکن است این حالت ناراحتکننده باشد.
در صورت احساس مقاومت یا درد شدید ،سواب را
بیشتر فرو نبرید.

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

سواب را در دستتان بگیرید ،از کودک بخواهید
ً
کامال باز و سرش را به عقب خم کند.
دهانش را
نوک پارچهای سواب را روی هر دو لوزه
(یا محل قبلی قرارگیری آنها) بمالید.
این کار را طوری انجام دهید که هر طرف  4بار
بهخوبی تماس پیدا کند .سواب را با دقت
بیرون بیاورید.

4x
14

نوک پارچهای همان سواب را به آرامی در 1
سوراخ بینی او فرو کنید تا زمانی که اندکی
مقاومت را احساس نمایید.

15

سواب را  10دور کامل به آرامی در اطراف
داخل سوراخ بینی او بچرخانید.
اگر سواب را به لوزهها نزدهاید،

10 x

سواب را به هر دو سوراخ بینی وارد کنید و در
هر سوراخ  10بار بهطور کامل بچرخانید.

نتایج تمام آزمایشهای خود را به  NHSاعالم کنید

11

 .4نمونه سواب را پردازش کنید
نکته
برای دستیابی به بهترین عملکرد ،پس از پاک کردن سوراخ بینی
خود ،در اسرع وقت سواب را تست کنید.

16

19

لوله استخراج را بردارید و نوک پارچهای سواب
را در داخل لوله استخراج یعنی در داخل مایع
قرار دهید.

در طول تست نوار را حرکت ندهید.

نوک سواب را به لبه داخلی لوله استخراج فشار
دهید و همزمان سواب را به مدت  15ثانیه
بچرخانید .این کار برای انتقال نمونه شما به داخل
مایع صورت میگیرد.

15
ثانیه

17

هنگام خارج کردن سواب ،با انگشتتان دیوارههای
لوله استخراج را به سواب فشار دهید.

20

مطمئن شوید که تمام مایع موجود در نوک نرم
سواب را خارج کنید.
سواب را در کیسه زباله ارائه شده قرار دهید.

18

21

توصیه

30
دقیقه

لوله استخراج را به آرامی فشار دهید تا  2قطره
از مایع در داخل حفره نمونه ( )Sبر روی نوار
تست بریزد.
مطمئن شوید که مایع بریزد نه حباب هوا .ویال
جمعآوری نمونه را به همراه سواب در کیسه
زباله قرار دهید.

2x

درپوش لوله استخراج را محکم فشار دهید تا از
نشت آن جلوگیری شود.

پس از اتمام این مرحله دستان خود را
دوباره بشویید.

اطمینان حاصل کنید که کیت تست روی سطحی
تمیز و صاف قرار داشته باشد.

زمانسنج را تنظیم کنید و  30دقیقه صبر کنید،
سپس نتیجه را بخوانید.
نتیجه مثبت ممکن است پس از  20دقیقه یا بعد از آن
ظاهر شود ،اما برای ثبت نتیجه منفی باید  30دقیقه
کامل صبر کنید زیرا ممکن است پدیدار شدن خط
تست ( )Tبه این میزان طول بکشد.

نحوه خواندن و گزارش دادن نتیجه خود را در صفحه بعد مشاهده کنید>> .
12
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 .6نتیجه خود را گزارش دهید

 .5نتیجه خود را بخوانید
نکته مهم
اجازه ندهید تست بیش از  30دقیقه طول بکشد زیرا این کار
باعث ابطال نتیجه میگردد.

30

دقیقه

شما باید نتایج مثبت ،منفی و نامعتبر خود را به
 NHSگزارش دهید.

نتیجه مثبت

دو خط ظاهر میشود .یک خط رنگی باید در
منطقه خط کنترل ( ،)Cو یک خط رنگی دیگر باید در
منطقه خط تست ( )Tباشد.
وجود دو خط ،یکی در کنار  Cو دیگری در کنار ،T
نشان میدهد که تست مثبت است ،حتی اگر کمرنگ باشد.
نکته مهم
در صورت مثبت بودن تست ،شما و خانوادهتان
باید خود را با رعایت دستورالعملهای دولتی
قرنطینه کنید:
nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/self-isolation-and-treatment/

کد QR
شماره شناسه

9

5678

1234

ثبت تمام نتایج تستها به دانشمندان کمک میکند تا شیوع
ویروس جدید را تشخیص دهند و در مورد نحوه واکنش به آن
توصیه ارائه کنند .اگر افراد فقط نتیجه مثبت را گزارش دهند،
سطح موارد ابتال بیشتر از حد واقعی به نظر خواهد رسید.
بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا نامعتبر باشد ،مطمئن
میشوید که اطالعات  NHSدقیق است.
برای گزارش دادن نتیجه خود به کد  QRیا شماره شناسه در
زیر آن نیاز دارید.

به صورت آنالین گزارش بدهید
(سریعترین روش)
اگر در انگلستان ،ولز یا ایرلند شمالی
زندگی میکنید ،به این آدرس بروید:
gov.uk/report-covid19-result
اگر در اسکاتلند زندگی میکنید ،به این آدرس بروید:
covidtest.scot

یا با استفاده از تلفن گزارش دهید
نتیجه منفی

یک خط رنگی در منطقه خط کنترل ()C
ظاهر میشود .هیچ خطی در منطقه خط
تست ( )Tظاهر نمیشود.
14

نتیجه نامعتبر

خط کنترل ( )Cظاهر نمیشود.
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با  119تماس بگیرید
تماس با این خطوط هر روز از ساعت  7صبح تا
 11شب امکانپذیر است (تماس با تلفن همراه و تلفن
ثابت رایگان است).
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 .7نتایج شما به چه معناست

فقط وقتی تست خود را به پایان رساندهاید که
نتیجه خود را گزارش دهید
نتیجه مثبت
اگر نتیجه مثبت بود ،نشان میدهد که در حال حاضر به  19-COVIDآلوده شدهاید و این خطر وجود
دارد که دیگران را نیز آلوده کنید .هنگامی که نتیجه خود را گزارش میدهید ،اطالعات بیشتری در
مورد مراحل بعدی که باید انجام دهید در اختیارتان قرار میگیرد.
هشدار
شما ،هرکسی که با شما زندگی میکند و هر کسی در حلقه حمایتیتان قرار دارد باید خود را مطابق با
دستورالعملهای ملی و محلی فعلی قرنطینه کنید ،این دستورالعملها در آدرس زیر قابل مشاهده است:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-andtreatment/

نتیجه منفی
اگر نتیجه تست منفی بود ،به احتمال زیاد در زمان انجام تست مبتال نبودهاید .با این حال ،نتیجه
تست منفی تضمین نمیکند که  19-COVIDنداشته باشید.
اگر نتیجه تست شما منفی بود ،باید قوانین و دستورالعملهای ملی و محلی را رعایت کنید ،از
جمله شستن دستها بهطور منظم ،حفظ فاصله اجتماعی و در صورت لزوم استفاده از پوشش
صورت.
در صورت بروز عالئمی مانند تب ،سرفه جدید و
بیوقفه یا از دست دادن یا تغییر در حس چشایی یا بویایی ،شما و خانوادهتان باید خود را قرنطینه
کرده و طبق دستورالعملها الزم است تست دیگری را در این آدرس انجام دهید:

نتیجه نامعتبر

اگر نتیجه نامعتبر دریافت کردید ،بدان معنی است که تست بهدرستی اجرا نشده است .باید از یک
تست جریان جانبی دیگر درون بسته استفاده کنید .از هیچیک از اقالم تست اول مجدداً استفاده نکنید و
رویه تست را از مرحله  1شروع کنید.

اگر مشکل همچنان ادامه داشت

اگر مشکل همچنان ادامه داشت ،بالفاصله استفاده از کیتهای تست را قطع کنید.
اگر تست دیگری در اختیار ندارید ،میتوانید از طریق برنامه  NHS 19-COVIDیا با
مراجعه به این آدرس ،تست دیگری را انجام دهید:
 gov.uk/get-coronavirus-testیا با مرکز تماس مشتریان به شماره  119تماس
بگیرید .تماس با این خطوط هر روز از ساعت  7صبح تا  11شب امکانپذیر است.

 8عملکرد تست
اگر کسی دارای سطوح باالی ویروس کرونا ( )19-COVIDباشد ،احتمال اینکه نتیجه
تست مثبت شود ،بیشتر خواهد بود.
بدین ترتیب به احتمال زیاد افرادی که در حال حاضر مبتال هستند شناسایی میشوند و باید
بالفاصله خود را قرنطینه کنند.

 9کیت تست خود را به شکلی ایمن دور بیندازید

پس از اتمام تست ،تمام محتویات کیت تست استفاده شده را در کیسه زباله ارائه شده قرار داده و
آن را در کنار زبالههای خانگی معمول خود بگذارید.
پس از دور انداختن آن ،دستهایتان را بهطور کامل بشویید.

 gov.uk/get-coronavirus-testیا با مرکز تماس مشتریان به شماره  119تماس بگیرید.
تماس با این خطوط هر روز از ساعت  7صبح تا  11شب امکانپذیر است.
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کیت شما دارای موارد زیر است

نتایج تست خود را یادداشت کنید
این اطالعات برای سوابق خودتان است .باز هم باید نتیجه خود را به NHS
گزارش دهید (برای کسب اطالعات به صفحه  15مراجعه کنید).
به این آدرس مراجعه کنیدgov.uk/report-covid19-result :
چه کسی تست میدهد

تاریخ

ساعت

اقالم

نتیجه تست

بسته  3تایی

دستورالعملهای استفاده (این سند)

1

1

جعبه دارای سوراخ نگهدارنده لوله

1

1

نوار تست در بسته مهر و موم شده

3

7

ساشه بافر استخراج

3

7

نگهدارنده لوله استخراج

3

7

سواب در داخل لفاف مهر و موم شده

3

7

کیسه زباله

3

7

کد محصول
TK2196
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کد محصول
TK2193
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تأمین این دستگاه تنها بهعنوان بخشی از استقرار  DHSCبراساس برنامه تست و ردیابی  NHSمجاز است.

Manufacturer

سازندهVictoria Street, Westminster, 39 ,Department of Health and Social Care :
.0EU London, SW1
تولید شده براساس قرارداد با  DHSCتوسط,Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd :
Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, ,188 .4F, No/3F/2F
.P. R. China ,361026 ,Fujian

فهرست نمادها
30°C

در دمای 30 - 2
درجه نگهداری شود

استریل شده با استفاده
از اکسید اتیلن

شماره گروه

تاریخ استفاده تا

دستگاه پزشکی
تشخیصی درونتنی

دور از نور خورشید
نگهداری گردد

تاریخ تولید

مجدداً استفاده نشود

خشک نگهدارید

دستورالعملهای
استفاده
را رعایت کنید

احتیاط

2°C

سازنده

حاوی ملزومات
کافی برای xx
تست
اگر بستهبندی
آسیبدیده است از
آن استفاده نکنید
قابل بازیافت

تمام اطالعات و تصاویر مندرج در این سند در تاریخ  18ژوئن  2021صحیح هستند.
نسخه 1.3.4
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