સૂચનાઓ

તૈયારી અને સેટ-અપ

અમારો સૂચનાઓનો વિડીયો જુ ઓ
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample

ટૉપ
સ્વૅબ્ઝ તૈયાર કરો
70% આલ્કોહૉલ

પ્લાસ્ટર ×2

આ સૂચનાઓ પૂરેપૂરી વાંચી હોય
તમારો ટેસ્ટ કઈ રીતે કરવો તે જુ ઓ
www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample પર જાઓ.

તમારી કિટમાં શું છે ?

કલેક્શન ટ્યૂબ

શરૂ કરતાં પહેલાં, ખાતરી કરો કે તમે...

પુષ્કળ પાણી પીઓ
હાઇડ્રેટેડ રહેવું એ તૈયારી કરવા માટે તમે કરી શકો એવી
શ્રેષ્ઠ બાબત છે — તમે ટેસ્ટ કરો તે પહેલાં ઓછામાં ઓછી
30 મિનિટ પહેલાં 2 ગ્લાસ પાણી પીઓ.

આલ્કોહૉલ વાઇપ

જં તુમુક્ત

પૂરતો સમય ફાળવો
તૈયાર થવા, સેટ અપ કરવા અને પોતાનો નમૂનો એકત્ર કરવા
માટે પોતાની જાતને લગભગ 30 મિનિટ આપો - ખાસ કરીને
જો તમે પ્રથમ વખત આ કામ કરતા હો.
કેટલીક હળવી કસરત કરો
તમારા હાથ હલાવો અને એકાદ મિનિટ માટે તમારી મુઠ્ઠી ભીંસી
દો. અથવા કેટલાક કૂ દકા મારો (જો તેમ કરવું સુરક્ષિત હોય અને
તમને તેમ કરવામાં સ્વસ્થતા લાગતી હોય). આ તમારા લોહીનું
વહન કરવામાં મદદ કરે છે .

જો તમને આ પરીક્ષણ પૂરું કરવામાં સહાયતાની જરૂર હોય તો કૃ પા કરીને યોગ્ય સહાયતા માંગો.

ક્લીન્ઝીંગ વાઇપ
આલ્કોહૉલ મુક્ત

ક્લીન્ઝીંગ વાઇપ

લૅન્સેટ ×3

જં તુમુક્ત

જં તુમુક્ત

ટ્યૂબ લેબલ
(રિટર્ન ફૉર્મ પર)

ચોખ્ખી પ્લાસ્ટિક બૅગ

પ્રિપેઇડ ઍન્વેલપ

પૂઠાનું બૉક્સ

તમે શરૂ કરો તે પહેલાં ગરમ પાણીનો
વાટકો અને સ્વચ્છ રૂમાલ લો

રિટર્ન ફૉર્મ

1. તૈયારી કરો

2. સેટ અપ

3. લોહીનો પ્રવાહ શરૂ થવા દો

1. ચેક કરો કે શરૂ કરતાં પહેલાં આ કિટ
તમને સંબોધીને આપવામાં આવી હોય.

1. ટ્યૂબ પરથી ઢાંકણ દૂર કરો.

1. 2 મિનિટ માટે તમારો આખો હાથ ગરમ
પાણીના એક વાટકામાં મૂકો (લગભગ
ન્હાવાના પાણીનું તાપમાન). ત્યારબાદ
સ્વચ્છ રૂમાલ વડે તમારો હાથ કોરો કરો.

2. તમારી કિટ એક નીચા ટેબલ પર રાખો.

2. પૂઠાના બૉક્સની છે ક ઉપર સ્લૉટનો
ઉપયોગ કરીને ટ્યૂબને સીધી રાખો.

3. તમારા રેકૉર્ડ્ઝ માટે ટેસ્ટ કિટ આઇડી
નોંધી લો જે રિટર્ન ફૉર્મ પર મળી શકશે.

3. પ્લાસ્ટર તૈયાર કરો, જેથી તે તમારી
આંગળી પર આવવા માટે તૈયાર થઈ જાય.

4. સ્વચ્છ રૂમાલ અને ગરમ પાણીનો એક
વાટકો લો.
5. 20 સેકંડ માટે સાબુ અને પાણી વડે
તમારા હાથ ધુઓ અને ચોખ્ખા ટુવાલ
વડે કોરા કરો.
V3.0p – છે લ્લે સમીક્ષા ડિસેમ્બર 2021માં કરાઈ

2. આખી પ્રક્રિયા માટે ઊભા રહો (પરં તુ જો
તમને મૂર્ચ્છા જેવું લાગે તો બેસી જાઓ
અને જો તમે કોઈની સાથે રહેતા હો તો
તેઓની મદદ માંગો). લોહીને વહેતું રાખવા
માટે તમારો હાથ તમારી કોણીથી નીચે
હોવો જોઈએ.

અન્ય ભાષાઓમાં પ્રશ્નો કે સૂચનાઓ માટે www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample પર જાઓ

સંજ્ઞાઓ

તમારો નમૂનો એકત્ર કરો
x

બટન દબાવો

1. લૅન્સેટનો ઉપયોગ કરો

2. ટ્યૂબ ભરી દો

3. ટ્યૂબને મિક્સ કરો

1. આલ્કોહૉલ વાઇપ વડે તમારી આંગળી
લૂછો, અમે તમારા બિનપ્રભાવી હાથ પર
તમારી ત્રીજી આંગળીનો ઉપયોગ કરવાની
ભલામણ કરીએ છીએ.

1. સ્વચ્છ રૂમાલ વડે લોહીનું પ્રથમ ટીપું
લૂછી લો.

ટ્યૂબને 600 લાઇન સુધી ભરો. જો તમે માત્ર
400 લાઇન સુધી જ ભરી શકો તો તે ઠીક છે .
ટ્યૂબ પર ઢાંકણ મૂકો. તે ક્લિક ન થાય ત્યાં
સુધી તેને ધકેલો.

2. લૅન્સેટની નીચે રક્ષણાત્મક ટિપ દૂર કરવા
માટે: ટિપ ફે રવો (એક આખો ટર્ન) અને
ત્યારબાદ તેને આખેઆખી બહાર કાઢો.
3. નક્કર સપાટી પર (જેમ કે ટેબલ ટૉપ)
તમારી હથેળી ઉપર તરફ રહે એ રીતે
હાથ મૂકો.
4. તમારી આંગળીના ટેરવાના બાહ્ય કેન્દ્ર
પર લૅન્સેટ મૂકો.
5. તમને ક્લિક અવાજ સંભળાય નહિ ત્યાં
સુધી જાંબલી બટન ચુસ્તપણે દબાવો.
તમે પ્રત્યેક લૅન્સેટનો માત્ર એક જ વખત
ઉપયોગ કરી શકશો.

2. દર 3થી 4 સેકંડે નીચે તરફ ગતિ કરીને
તમારા હાથ પર થોડા બળથી મસાજ
કરો. તમારી હથેળીથી શરૂ કરો અને
તમારી આંગળી સુધી જાઓ. પરં તુ છિદ્ર
પર દબાણ આપશો નહિ, અન્યથા
તેનાથી તમારો નમૂનો બગડી શકે છે .
3. જો લોહી વહેતું અટકે તો લોહીના પ્રવાહને
ઉત્તેજિત કરવા માટે જેના પર છિદ્ર કર્યું
હોય એ આંગળીને લૂછવા માટે દબાણનો
ઉપયોગ કરો. જો આ કામ ન કરે અને
2 મિનિટથી વધારે સમય થઈ ગયો
હોય તો તમારા હાથ ફરીથી ગરમ
કરો અને નવા લૅન્સેટનો ઉપયોગ
કરીને અન્ય આંગળી પર છિદ્ર કરો.

1. ઓછામાં ઓછો 10 વખત હળવેથી
ટ્યૂબને ઊંધી કરો. ખાતરી કરો કે
લોહી ટ્યૂબની બાજુ ઓને સ્પર્શ કરે.
2. જ્યારે લોહીને મિક્સ કરવામાં આવે ત્યારે
તે ઘનીભૂત થાય તો ચિંતા કરશો નહિ.
આમ થવું સ્વાભાવિક છે .
3. રક્તસ્રાવ અટકાવવા માટે આંગળી પર
દબાણ આપો, ક્લીન્ઝીંગ વાઇપ વડે સાફ
કરો અને પ્લાસ્ટર લાગુ કરો.
4. લોહી જરા પણ ઢોળાય તો તાત્કાલિકપણે
સાફ કરો અને આસપાસના વિસ્તારને
ડિસઇન્ફેક્ટ કરો.

સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખો

ઉપયોગ માટે સૂચનાઓ વાંચો

વરસાદથી દૂર રાખો

યૂરોપિયન કન્ફર્મિટિ

ફરીથી ઉપયોગ કરશો નહિ

ઉત્પાદક

તાપમાનની મર્યાદા 25ºC

બૅચ કોડ

ઇન-વિટ્રો નિદાનાત્મક તબીબી સાધન
જં તુમુક્ત

કઈ તારીખ સુધીમાં ઉપયોગ કરવો

• આ એક ઇન-વિટ્રો નિદાનાત્મક તબીબી સાધન છે .
• માત્ર તમારી કિટમાં આપવામાં આવેલ ઉપકરણનો જ ઉપયોગ કરો.
• જે વ્યક્તિએ આ ટેસ્ટ માટે ઑર્ડર આપ્યો હોય એવી વ્યક્તિ આ
ટેસ્ટ કરે અને તેના પર લેબલ આપે તે અનિવાર્ય છે .
• જો તમે લસિકાગ્રંથિઓ દૂ ર કરાવવાનું ઑપરેશન (દા.ત.
માસ્ટેક્ટૉમી) કરાવ્યું હોય તો આ બાજુ પર તમારી આંગળી
પર છિદ્ર કરવાનું ટાળો.
• ચેપનાં ચિહ્નો પર નજર રાખો. જો તમારી ઘાની જગ્યા પર લાલાશ
આવે, ગરમાવા જેવું લાગે કે સૂજી જાય તો તબીબી સલાહ માંગો.
• આ કિટ 18 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે છે .
• 10 મિનિટ માટે ભારે દબાણ લાગુ કરો અને જો રક્તસ્ત્રાવ અટકે નહિ
તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો આ કામ ન કરે તો તબીબી સલાહ માંગો.
• જો તમને મૂર્ચ્છાનો અનુભવ થાય તો આડા પડી જાઓ અને તમારા
પગ ઊંચા કરો. જો તમને અસુખનો અનુભવ ચાલુ રહે તો તબીબી
સલાહ માંગો.
• જો તમે ઍન્ટિકોઍગ્યુલેશન દવા લો તો રક્તસ્રાવમાં વધારાનું ઊંચું
જોખમ રહે છે .
• બાળકો, પ્રાણીઓ, સૂર્યપ્રકાશ, આગ અને ધૂમ્રપાનથી કિટને દૂર રાખો.
• જો બહારનું તાપમાન 25ºCથી વધુ હોય તો તમારો નમૂનો પોસ્ટ
કરશો નહિ.

લેબલ અને પોસ્ટ
રિટર્ન ફૉર્મમાંથી તમારી ટ્યૂબનું લેબલ
ઉખાડો અને તમારી ટ્યૂબની ફરતે વીંટાળો.
ખાતરી કરો કે પ્રિન્ટેડ કોડ દૃશ્યમાન હોય.

1

2. 95 kPa Specimen transport
(95 કિલોપાસ્કલ સ્પેસિમેન ટ્રાન્સપોર્ટ)
એવા લેબલવાળી ચોખ્ખી પ્લાસ્ટિક બૅગ
લો. ટ્યૂબ તથા વપરાયેલા અને ન
વપરાયેલા એમ બંને લૅન્સેટ સ્લૉટની
1

અંદર મૂકો જે પીળા સ્ટિકરની વચ્ચે
જોવામાં આવે છે . બૅગનો ઉપરનો ભાગ
સમતલ હોય તેની સાથે સ્ટિકર દૂ ર કરો
અને ચોંટી શકે એવા બૅકિંગ પર ફ્લૅપ
વાળો. કેન્દ્રથી બહારની તરફ દબાવીને
યોગ્ય રીતે સીલ કરો.
3

3

તમારા રિટર્ન ફૉર્મ પર તારીખ અને સમય
ભરો. તમારી કિટ જે બૉક્સમાં આવી હતી
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તેમાં ફૉર્મ અને ચોખ્ખી પ્લાસ્ટિક બૅગ
(જેમાં ટ્યૂબ હોય) મૂકો.
4

પ્રિપેઇડ ઍન્વેલપમાં બૉક્સ મૂકો.

5. જેના પર NHSનો લોગો હોય એવા
પ્રાયોરિટી પોસ્ટબૉક્સમાં (priority
postbox) તમારો નમૂનો મૂકો.
www.royalmail.com/services-nearyou પર તમારી સૌથી નજીકનું પ્રાયોરિટી
બૉક્સ શોધો. જો તમે સુરક્ષિત રીતે
પ્રાયોરિટી પોસ્ટબૉક્સ સુધી જઈ શકો તેમ
ન હો તો તમારા સ્થાનિક પોસ્ટબૉક્સનો
ઉપયોગ કરો.

• તેમ થવાની સંભાવના બહુ ઓછી છે , પરં તુ ઉપદ્રવો થવાનું નાનું જોખમ
રહેલું છે , જેમાં ઘા થવા, હીમેટોમા (લોહીનું એકત્રીકરણ), આંગળીમાં
સંવેદનાનો અભાવ (જ્ઞાનતંતુને નુકસાન) અને ત્વચાના કોષોનું અકાળે
મૃત્યુ (નૅક્રોસિસ) વગેરેનો પણ સમાવેશ થાય છે .
• જો તમારી આંગળી ગરમ હોય, લાલ કે સૂજેલી હોય તો તેનો ઉપયોગ
કરશો નહિ.
• તમારી ટચલી આંગળીનો ઉપયોગ કરશો નહિ અને જ્યાં શક્ય હોય
ત્યાં તમારા અંગૂઠાનો ઉપયોગ ટાળો.
• લૅન્સેટ્સની રચના માત્ર એક જ વખતના ઉપયોગ માટે કરવામાં આવી છે .
કૃ પા કરીને લૅન્સેટનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહિ.

પૂરતું લોહી મેળવી શકતા નથી?
સહાયતા માટે www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample પર
જાઓ. જો તમારે આંશિક નમૂનાનો નિકાલ કરવાની જરૂર પડે તો તમે સામાન્ય
નમૂનાની સાથે (ઍન્વેલપ સહિત) જેમ કરો તે રીતે તેને પૅક અપ કરવા માટે
સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરો. ત્યારબાદ તે બધી વસ્તુઓનો ઘરના કચરામાં નિકાલ કરો.

