
Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı 
Covid-19 (Antijen) Testi (GCCOV-502a-H70GE) için geçerlidir.

Bu kılavuzda kendinize veya bir başkasına nasıl COVID-19 testi yapacağınız ve sonuçları 
NHS’e nasıl bildireceğiniz açıklanmaktadır.

Galce dahil olmak üzere farklı dillerdeki versiyonlarını ve videolarını gov.uk/covid19-
self-test-help adresinde bulabilirsiniz

Bütün test sonuçlarınızı NHS’e bildirin

Teste başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.  
Bu test daha önce yaptığınızdan farklı olabilir.

Orient Gene Kendi Kendine 
Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi 
Kullanım Kılavuzu
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Testle ilgili tavsiyeler
Bu kılavuzda size yardımcı olacak faydalı ipuçları, tavsiyeler ve uyarılar bulacaksınız. 
Yazılan talimatları adım adım ve dikkatli bir şekilde uygulayarak testten güvenilir bir 
sonuç elde etme şansınızı çok daha artırabilirsiniz.

Genel tavsiye ve uyarılar
• Örnek alma esnasında burnunuz kanarsa lütfen işlemi durdurun ve kullandığınız 

çubuğu test etmeyin.

• Bu ürün doğal kauçuk lateksten yapılmamakla birlikte son kullanıcıya teslim edilen 
ürünün içerisinde iz miktarda da olsa doğal kauçuk lateks bulunma ihtimali vardır.

• Test kitini çocuklardan uzak tutun.

• Kitin içerisinde bulunan malzemelerin tamamı, örnek tüpü tutucusu hariç, tek 
kullanımlıktır. Örnek tüpü tutucusu dışındaki hiçbir malzemeyi, örneğin sürüntü 
çubuklarını ya da içinde solüsyon olan örnek tüplerini ikinci kez kullanmayın.

• Farklı test kitlerindeki malzemeleri karıştırmayın. Sadece bu kitin içinde yer alan 
malzemeleri kullanın.

• Test kasetini, (özellikle çamaşır suyu olmak üzere) temizlik ürünlerine temas etmesi 
halinde kullanmayın. Aksi takdirde, test sonucu yanlış çıkabilir.

• Testi doğrudan güneş ışığı altında yapmayın. Sonuç yanlış çıkabilir.

• Bu test kitleri sadece insanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.

• Örnek tüpü tutucusunu atmayın. Yapacağınız diğer testlerde yeniden 
kullanacaksınız.

COVID-19 olan yaklaşık her 3 kişiden 1’i bunu 
bilmiyor.
Düzenli olarak test yaparak hastalığın yayılmasını yavaşlatabilir ve ailemizdeki ve 
toplumdaki en hassas kişileri korumaya yardımcı olabiliriz.

Adım adım rehber
Lütfen kullanım talimatlarını dikkatle okuyun ve adımları sırasıyla 
takip edin. Her bir testin hazırlık süresi yaklaşık 15 dakika olup 
sonuçlar için bir 15 dakika daha beklenmesi gerekmektedir.

İçindekiler

Bölüm Başlık Sayfa

1 Test alanını hazırlayın   6

 Test kitinin içeriğini kontrol edin   7

2  Testi hazırlayın   8

3  Kendinizden sürüntü örneği alın     10

 Testin başka birine yapılması   11

4  Sürüntü örneğini işlemden geçirin    12

5  Sonucu kontrol edin   14

6  Sonucu bildirin   15

7  Sonuçlar ne anlama geliyor?   16

8  Test performansı    17

9  Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın  17

 Test sonuçlarınızı not edin   18

Yapmanız gerekenler

• Test kitini normal oda sıcaklığında veya serin ve kuru bir yerde (2°C ila 30°C 
arasında) muhafaza edin.

• Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve buzdolabı veya dondurucuda 
saklamayın.

• Kit oda sıcaklığında (15°C ila 30°C arasında) kullanılmalıdır. Eğer 15°C’nin altında 
saklanmışsa kullanmadan önce normal oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

TAVSİYELER

15 
dakikada 
hazırlanır



Siz veya çocuğunuzda koronavirüs (COVID-19) belirtileri varsa ya da COVID-19 
kaptıysanız, lütfen NHS sitesindeki talimatlara uyun: nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19

Sizde veya çocuğunuzda koronavirüs (COVID-19) belirtileri varsa ve durumunuz 
kötüleşirse ya da yedi gün geçmesine rağmen durumunuzda iyileşme olmazsa 
NHS 111 online hizmet sayfasını ziyaret edin: 111.nhs.uk. İnternete erişiminiz 
yoksa 111’den NHS’i arayın. Acil tıbbi durumlarda 999’u arayın.

Endişeliyseniz yardım almakta gecikmeyin. Sezgilerinize güvenin.

TAVSİYELER
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Neden kendinize test yapmalısınız?
Bu hızlı COVID-19 (antijen) testi kiti, burundan alınan sürüntü örneğini test ederek 
bulaşıcı olup olmadığınızı tespit etmeye yarar. Belirti gösterenler kadar hiç belirtisi 
olmayanlara da yapılabilir. Bununla birlikte, hangi tür testin sizin için doğru olacağını 
kontrol etmek için ilgili ulusal yönergeleri takip etmelisiniz. 

COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa yapmanız gerekenler:
• Hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için hükümetin güncel  

talimatları doğrultusunda kendinizi ve aile üyelerini izole edin:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ 

• Belirtileriniz başlamadan önceki son 48 saat içerisinde ya da belirti olmaması 
durumunda test sonucunun pozitif çıktığı gün itibariyle yakın temasta olduğunuz 
kişilere ve ziyaret ettiğiniz yerlere bilgi vererek her ihtimale karşı COVID-19 testi 
yaptırmalarını önerin. Yerel ve ulusal makamların talimatlarına mutlaka uyun.

COVID-19 testiniz negatif çıkarsa
Büyük olasılıkla testin yapıldığı sırada bulaşıcı değildiniz demektir. Bununla birlikte  
test sonucunun negatif çıkması, sizde koronavirüs olmadığını garanti etmez.  
Hükümet tarafından verilen talimatları yerine getirmeye devam etmelisiniz.

Test hakkında

Bu test kimlere yapılabilir?

Ekstra destek
Kendi kendine testle ilgili daha fazla bilgi için: gov.uk/covid19-self-test-help

Test sıklığı
Ne sıklıkla test yapmanız gerektiği koşullarınıza ve güncel ulusal veya yerel 
yönergelere göre değişebilir.

• Görme sorunu olanlara testin yapılması esnasında yardım edilmesi gerekebilir. 

• Bu test burnu sık ve kolayca kanayanlar ya da son 6 ay içinde yüzünden veya 
başından yaralananlar için uygun değildir.

18 yaş ve üzeri 
yetişkinler
Gerekirse yardım 
isteyerek kendi 
kendinize test yapın ve 
sonucu bildirin. 

12 – 17 yaş arası 
gençler
Bir yetişkin gözetiminde 
kendi kendinize test 
yapın ve sonucu 
bildirin. Gerekirse test 
bir yetişkin tarafından 
yapılabilir.

12 yaşından küçük 
çocuklar
12 yaşından küçük çocuklara 
bir yetişkin tarafından 
yardım edilmelidir. Bir 
çocuğa test yapma 
konusunda kendinize 
güvenmiyorsanız yapmayın. 
Çocuğun canı yanarsa teste 
devam etmeyin.



Hasarlı, kırık veya eksik bir şey olması durumunda yapılması gerekenler
Kitin içerisinde hasarlı, kırık veya eksik bir parça varsa lütfen test kitini kullanmayın. 
Durumu Müşteri İletişim Merkezini arayıp bildirebilirsiniz.  
Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açıktır.

119’u arayın. (Sabit hatlardan ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilir). 
200 dilde ve İngiliz İşaret Dilinde hizmet verilmektedir.

Bir cihazdan zarar görmeniz halinde durumu bildirmeniz başkalarına yardımcı 
olabilir. Lütfen coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk adresini ziyaret ediniz.

TAVSİYELER

1. Test alanını hazırlayın
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Kitin içeriğini kontrol edin

 1 Bu kullanım talimatlarını dikkatle okuyun. 
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa 
sürüntü testinin nasıl yapıldığını gösteren 
videoyu internetten seyredebilirsiniz:  
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-
help

Teste başlamadan hemen önce, test kitini 
koyacağınız düz bir yeri boşaltın, temizleyin 
ve kurulayın. Bunun amacı teste bir şeyin 
bulaşıp kirlenmesini önlemektir.

Ellerinizi sıcak su ve sabunla 20 saniye 
boyunca iyice yıkayın veya el dezenfektanı 
kullanın. 
Birden fazla kişiye test yapıyorsanız veya 
geçersiz çıkan bir testi tekrarlıyorsanız, her 
test öncesinde yüzeyi temizleyin ve ellerinizi 
tekrar yıkayın. Bunun amacı teste bir şeyin 
bulaşıp kirlenmesini önlemektir.

2 

3 

4 Test kutusunun içinde olması gerekenler:İhtiyacınız olanlar: 
• saat gibi bir zamanlayıcı
• kâğıt mendil
• ayna
• yüzey temizleyici
• el dezenfektanı veya sabun ve sıcak su

Tüp kapağı (x7) Solüsyonlu örnek  
tüpü (x7) 

Kapalı ambalaj içinde steril 
sürüntü çubuğu (x7) 

Kapalı ambalaj içinde 
test kaseti (x7) Fermuarlı poşet (x7)  

Çöp poşeti olarak kullanın

Örnek tüpü tutucusu  
(x1 – yeniden kullanılabilir)  

(Atmayın)

20
saniye
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2. Testi hazırlayın 

Tüpün ağzındaki sızdırmazlık filmini 
ısırarak çıkarmayın. Solüsyonun 
cildinize temas etmesinden kaçının.

Uyarı

20
saniye

Çubuğun 
tutma yeri

Çubuğun ucu6 

9 

5 
8 

Kapalı ambalajın içerisindeki steril sürüntü 
çubuğunun yumuşak ve kumaş kaplı 
ucunu elinizle tespit edin.

Burnunuzu sildikten sonra, ellerinizi 
sıcak su ve sabunla 20 saniye boyunca 
iyice yıkayın veya el dezenfektanı 
kullanın. Amaç teste bir şeyin bulaşıp 
kirlenmesini önlemektir. Aynı şekilde  
bir çocuğun veya yardıma ihtiyacı  
olan birinin burnunu temizlemesine 
yardımcı olursanız, ikiniz de 20 saniye 
boyunca ellerinizi iyice yıkamalı veya  
el dezenfektanı kullanmalısınız.

Örnek tüpünü yüzünüzden uzak tutun 
ve içindeki sıvının dökülmesini önlemek 
için tüpün üzerindeki sızdırmazlık filmini 
dikkatlice çıkartın.

7 Bir mendile nazikçe sümkürüp 
burnunuzu silin ve mendili çöpe atın. 
Bunun amacı burundaki fazla mukusu 
temizlemektir.
Eğer testi bir çocuğa veya yardıma 
ihtiyacı olan birine yapıyorsanız, 
burunlarını temizlemelerine yardım edin.

İçinde solüsyon bulunan örnek tüpünü, 
tüp tutucunun içine yerleştirin.

Uyarı

Çubuğun yumuşak, kumaş kaplı 
ucuna elinizle dokunmayın ya da bu 
ucu herhangi bir yere değdirmeyin.

10 Ambalajı açın ve sürüntü çubuğunu 
dikkatlice çıkartın.

Test solüsyonunun içerisinde bazı 
kimselerde alerjik tepkiye neden 
olabilecek koruyucu maddeler 
bulunmaktadır. Solüsyonun deriyle 
veya gözlerle temas etmesi halinde 
bol suyla yıkayın. Ciltte tahriş 
meydana gelirse tıbbi yardım isteyin.

Uyarı



12 yaşın altında veya yardıma ihtiyacı olan birine test yapacaksanız 11.  
sayfadaki adımları takip edin.

x 5

x 5

Kendinize test yapma

10 

11 Diğer delik 
Aynı çubuğu, gene yumuşak ucu içeri gelecek 
şekilde, diğer burun deliğinin içine yerleştirin. 
Çubuğun ucu yaklaşık 2.5 cm içeriye 
sokulmalıdır. 

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına dairesel 
hareketlerle 5 kez nazikçe sürtün. Çubuğun 
ucunun burun deliğinizin iç kenarlarına iyice 
temas ettiğinden emin olun.

İlk burun deliği 
Sürüntü çubuğunun kumaş kaplı ucunu burun 
deliklerinden birine yerleştirin. Çubuğun ucu 
yaklaşık 2.5 cm içeriye sokulmalıdır. 

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına dairesel 
hareketlerle 5 kez nazikçe sürtün. Çubuğun 
ucunun burun deliğinizin iç kenarlarına iyice 
temas ettiğinden emin olun.

Bastırmanız veya çubuğu çok derine itmeniz 
gerekmez.

Diğer delik 
Aynı çubuğu, gene yumuşak ucu içeri 
gelecek şekilde, diğer burun deliğinin  
içine yerleştirin. 

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına 
dairesel hareketlerle 5 kez nazikçe 
sürtün. Çubuğun ucunun burun 
deliğinizin içine iyice temas ettiğinden 
emin olun.

x 5

x 5

İlk burun deliği 
Sürüntü çubuğunun kumaş kaplı ucunu 
örnek aldığınız çocuğun ya da kimsenin 
burun deliklerinden birine yerleştirin. 

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına 
dairesel hareketlerle 5 kez nazikçe 
sürtün. Bastırmanız veya çubuğu çok 
derine itmeniz gerekmez. Çubuğun 
ucunun burun deliğinizin içine iyice 
temas ettiğinden emin olun.

10

11
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3. Kendinizden sürüntü örneği alın

Burunda piercing veya benzeri bir takı varsa işlem öncesi çıkartın.

Testin başka birine yapılması

12 yaşından küçük çocuklara bir yetişkin tarafından test yapılmalıdır. Bir çocuğa veya 
yardıma ihtiyacı olan birine testi nasıl yapabileceğinize dair talimatlar aşağıda yazılıdır. 
Dilerseniz gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help adresindeki videoyu  
da seyredebilirsiniz.
Bir çocuğa test yapacaksanız, onlara test kitini gösterin ve ne yapacağınızı anlatın. 
Mümkünse birinin kucağına oturtun veya birinden elini tutmasını isteyin. Çocuktan bir 
mendile sümkürmesini isteyin ve kirli mendili kapalı bir çöp kutusuna atın.

Örnek alma esnasında burnunuz kanarsa işlemi durdurun ve kullandığınız çubuğu 
test etmeyin. Kanama devam ederse doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. 

Uyarı

Örnek aldığınız kimsenin burnu kanarsa işlemi durdurun ve kullandığınız çubuğu test 
etmeyin. Kanama devam ederse doktoruna danışmanızı tavsiye ederiz.

Uyarı

Uyarı



4. Sürüntü örneğini işlemden 
geçirin

 

Test kasetini düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirdiğinizden emin 
olun. Test esnasında kaseti yerinden oynatmayın. Örnek damlatma 
işlemini yavaşça yapın. Örnek haznesini aşırı doldurmayın.

Tavsiye

Ambalajından çıkartılan test kaseti 30 dakika dolduktan sonra 
atılmalıdır. Ambalajın içindeki kurutucu silika jel paketini ve 
ambalajın kendisini emniyetli bir şekilde fermuarlı plastik çöp 
poşetinin içine koyun.

Uyarı

Fermuarlı poşet çöp poşeti olarak 
kullanılabilir.

Tavsiye
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Çubuğun kumaş kaplı ucunu içinde 
solüsyon bulunan örnek tüpünün içerisine 
yerleştirin. 

Çubuğun ucunu tüpün iç kenarına iyice 
bastırıp en az 6 kez çevirin.

12 

Örnek tüpünü nazikçe sıkarak içindeki sıvıdan test 
kasetinin üstündeki (S işaretli) örnek haznesine 4 
damla damlatın.

Zamanlayıcıyı ayarlayın ve çubuğu 
tüpün içerisinde 1 dakika bekletin.

Kasetin kapalı ambalajının üzerindeki son kullanım 
tarihini (EXP) kontrol edin. Test kasetini ambalajdan 
çıkartıp temizlenmiş, düz bir yüzeye yerleştirin.

Çubuğu fermuarlı plastik poşetin içerisine 
koyun.

Zamanlayıcıyı ayarlayın.
15 dakika bekleyip sonucu kontrol edin.

13 

16 

14 

15

18

19

Çubuğu tüpün içinden çıkartın.

Kapağı örnek tüpünün ağzına, hiçbir sızıntı olmayacak 
şekilde, sıkıca bastırıp yerleştirin.

Örnek tüpünü, tüp tutucusuna geri koyun.

17 

15  
dakika



Geçersiz sonuç
Kontrol çizgisi (C) görünmez.

Negatif sonuç
(C) işaretli kontrol çizgisi bölgesinde 
renkli bir çizgi belirir. (T) işaretli test 
çizgisi bölgesinde hiçbir çizgi belirmez.

Test sonucu pozitif çıkarsa kendinizi izole etmeniz, 
ev halkının da hükümetin bu konuyla ilgili 
yönergelerine uyması gerekmektedir:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-
isolation-and-treatment/

ÖNEMLİ

Pozitif sonuç
İki çizgi belirir. Renkli çizgilerden biri C işaretli 
kontrol çizgisi bölgesinde, diğer renkli çizgi de T 
işaretli test çizgisi bölgesinde belirmelidir.
Biri C, diğeri T’nin yanında olmak üzere görülen 
iki çizgi, silik olsa dahi, test sonucunun pozitif 
olduğunu gösterir.

5. Sonucu kontrol edin 6. Sonucu bildirin

ÖNEMLİ
Pozitif, negatif ve geçersiz test sonuçlarını 
NHS’e bildirmeniz gerekmektedir.

Testi 20 dakikadan fazla bekletmeyin, aksi takdirde 
sonuç geçersiz olur.

20 
dakika
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Bütün test sonuçlarının kayda geçirilmesi bilim 
insanlarının yeni virüs salgınlarını tespit etmesine ve 
nasıl müdahale edileceği konusunda tavsiye vermelerine 
yardımcı olmaktadır. Sadece pozitif sonuçlar bildirilirse 
vaka sayıları gerçekte olduğundan fazla görünür. 

Bu yüzden test sonucu negatif veya geçersiz çıksa 
bile NHS’in elinde doğru bilgiler olmasını sağlamış 
olacaksınız.

Test sonucunu bildirmek için QR koduna ya da kodun 
altındaki kimlik numarasına ihtiyacınız olacak. 

İnternetten bildirin  
(en hızlı yöntem)
İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da yaşıyorsanız 
gov.uk/report-covid19-result adresini ziyaret edin.

İskoçya’da yaşıyorsanız covidtest.scot adresine gidin. 

Sonucu telefonla da  
bildirebilirsiniz
119’u arayın

Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açık olup sabit hatlar ve 
cep telefonlarından ücretsiz aranabilir.

 QR kodu

Kimlik no



Negatif sonuç
Test sonucunuzun negatif çıkması testin yapıldığı sırada büyük olasılıkla bulaşıcı 
olmadığınız anlamına gelir. Bununla birlikte, negatif sonuç sizde COVID-19 
olmadığının garantisi değildir.

Test sonucunuz negatif çıksa bile düzenli el yıkama ve gerekli yerlerde sosyal 
mesafe ve maske dahil olmak üzere ulusal ve yerel makamların belirlediği kural  
ve talimatlara uymaya devam etmelisiniz.

Hastalık belirtilerinin çıkması halinde kendinizi izole etmeli ve gov.uk/get-
coronavirus-test adresini ziyaret ederek veya 119 numaralı Müşteri İletişim 
Merkezini arayarak tavsiye edilen testi edinmelisiniz. Hatlar her gün 07:00-23:00 
arası hizmet vermektedir. Hem siz hem de hane halkı ulusal yönergelere 
uymalıdır.
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7. Sonuçlar ne anlama geliyor?

Geçersiz sonuç
Test sonucu geçersiz çıkarsa, testin yapıldığı esnada virüs taşıyıp taşımadığınızı 
söylemek mümkün değil demektir. Koronavirüs olup olmadığını teyit etmek için, 
mümkün olan en kısa sürede yeni bir test yaptırın. İlk testin içindeki hiçbir şeyi 
yeniden kullanmayın ve test prosedürünü 1. adımdan itibaren başlatın.

Test performansı
Test yapılan kişide yüksek düzeyde koronavirüs (COVID-19) bulunması halinde 
testin pozitif sonuç verme ihtimali çok daha yüksektir. 
Bu da halen bulaşıcı olan ve derhal kendini izole etmesi gereken kimselerin tespit 
edilmesi olasılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın
Test tamamlandığı zaman, kullanılan bütün test malzemelerini, plastik tüp  
tutucu hariç, kitle birlikte verilen çöp poşetine koyup evsel atıkları biriktirdiğiniz 
çöp kutusuna atın. 

Sonra da ellerinizi iyice yıkayın. 

Pozitif sonuç
Test sonucunuz pozitif çıkarsa büyük olasılıkla COVID-19’a yakalanmışsınız ve 
başkalarına da bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir. Kendinizi izole etmeniz 
gerekir. Sonucu bildirdiğiniz zaman, başka ne yapmanız gerektiği konusunda size 
bilgi verilecektir. 

Hem siz hem de sizinle yaşayan kimseler güncel ulusal ve yerel  
yönergelere uygun hareket etmelidir. Bu yönergeleri öğrenmek için 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/ 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

UYARI

Problem devam ederse
Problemin devam etmesi halinde test kitlerini kullanmayı derhal bırakın.  
Elinizde kullanabileceğiniz başka bir test yoksa NHS COVID-19 uygulamasından,  
gov.uk/get-coronavirus-test adresinden veya 119 numaralı Müşteri İletişim 
Merkezini arayarak farklı bir test isteyebilirsiniz. Merkez her gün 07:00-23:00  
arası hizmet vermektedir.

Testi ancak sonucu bildirdikten sonra tamam-
lamış sayılırsınız

9

8

Kitin içerisindeki fermuarlı poşetler çöp poşeti olarak kullanılabilir.

Tavsiye

Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir

http://gov.uk/get-coronavirus-test
http://gov.uk/get-coronavirus-test
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test
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Test sonuçlarınızı not edin Test kitinin içinde yer alan malzemeler 
aşağıdaki gibidir:

İçindekiler 7’li paket

Kullanım talimatları (bu kitapçık) 1

Kapalı ambalaj içinde steril sürüntü çubuğu 7

Kapalı ambalaj içinde test kaseti 7

Solüsyonlu örnek tüpü 7

Tüp kapağı 7

Fermuarlı poşet 7

Örnek tüpü tutucusu 1

QC belgesi 1

 x

This is for your own records. You should still report your 
result to the NHS (see page 15 for information).
Visit: gov.uk/report-covid19-result If you live in Scotland 
visit: covidtest.scot

Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir

Test kitinin QR kodu/
kimlik numarası 

Testin yapıldığı kişi Tarih Saat Test 
sonucu

Bu sizin kendiniz için tuttuğunuz bir kayıttır. Test sonucunu NHS’e mutlaka bildirmeniz 
gerekir. (Bilgi için bkz. Sayfa 15). 

Sonucu gov.uk/report-covid19-result adresinden bildirebilirsiniz. 

İskoçya’da yaşıyorsanız covidtest.scot adresini ziyaret ediniz.
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Bu cihazın tedarikine sadece NHS Test and Trace programı uyarınca 
Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC) tarafından yapılacak dağıtım 
kapsamında izin verilmiştir.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd 
Adres: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (Çin)
Tel: +86-572-5226111 Faks: +86-572-5226222
Web: www.orientgene.com
quality@orientgene.com

SENSUS GROUP LTD
Adres: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook, 
Herts, CM23 4BD United Kingdom (Birleşik Krallık)

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adres: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Almanya)

Kullanılan semboller

2 - 30°C arasında 
saklayın

Etilen oksitle 
sterilize edilmiştir

İmalatçı Ambalajı hasar 
görmüş ürünleri 
kullanmayın

Parti no. Son kullanım tarihi
İn vitro tanı amaçlı 
tıbbi cihaz

Güneş ışığından 
koruyun

İmalat tarihi Tekrar kullanmayın
Uyarı! Lütfen 
kullanım 
talimatlarına 
bakın

Kuru bir yerde 
tutun

Kullanım talimatlarına 
bakın

Versiyon: B22088-03 Yürürlük tarihi: 2021/10/04

GCCOV-502a-H7OGE

Sürüntü çubuğu imalatçısı:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adres: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (Çin)

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (Almanya)
E-posta: info@llins-service.com

0123

Katalog numarasıLateks içermezBirleşik Krallık 
sorumlusu

Paket içindeki 
birim sayısı (7)

Yeniden sterilize 
etmeyin

Avrupa yetkili 
temsilcisi

Manufacturer

Manufacturer 0197

Do      

DO  
InVitro   
Manufacturer

consult   
date  
USE 

SterilisedUsing  

keep 
keep   
Batch 
2°C

30°CTEMPERATURE 

Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir
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