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دستورالعمل بستۀ محلول آب نمک چوب باریک یا اسپاتول زبان

گوش پاک کن نمونه برداری کیسۀ زیپ دارلولۀ آزمایش مخصوص بزاق

 این دستورالعمل در تاریــــخ 12-02-2021
.بازبی�ن و صادر شده است

است: زیر  رد  موا شامل  ری  نمونه بردا است:کیت  زیر  رد  موا شامل  ری  نمونه بردا کیت 



5. نمونه برداری از لوزه ها و دیوارۀ حلق
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سالم! این کیت نمونه برداری DYNAMIC CODES توسط خود فرد برای بیماری کووید 19 است. نمونه برداری فقط چند دقیقه طول یم کشد 
و سپس برای تحلیل به آزمایشگاه ما فرستاده یم شود. شما نتایج آزمایش خود را در وب سایت WWW.1177.SE یم بینید. در وب سایت 

ن مربوط به منطقۀ خود بخوانید. WWW.1177.SE یم توانید در مورد قوان�ی
زما�ن که نمونه برداری انجام شد باید نمونه را همان روز تحویل آزمایشگاه دهید.

وع نمونه برداری تمایم دستورالعمل را با دقت بخوانید تا مورد مهیم را فراموش نکنید. قبل از �ش COVID-19COVID-19
 نمونه برداری توسط خود فرد برای

لولۀ آزمایش و گوش پاک کن را بردارید و دقت کنید 
که اطالعات شخیص شما بر روی برچسب درست 
باشد. در صور�ت که مشخصات فردی شما درست 
نباشد، با آزمایشگایه که کیت نمونه برداری شما را 

ید. فرستاده است تماس بگ�ی

2. برریس اطالعات شخیص

الف( لولۀ آزمایش را با گوش پاک کن بردارید.
ن موبایل برای دیدن ته  الف( از یک آینه و یا دورب�ی

حلق خود استفاده کنید.
ج( درپوش لولۀ آزمایش را بردارید و دقت کنید که 

قسمت نرم گوش پاک کن را به جا�ی نزنید.

4. آماده شدن برای نمونه برداری 
از حلق

الف( اگر آبریزش بی�ن دارید، اول آب بی�ن خود را 
ید. بگ�ی

ب( درپوش محلول آب نمک را بچرخانید و باز 
 نصف 

ً
کنید. رس خود را به عقب خم کنید و تقریبا

آن محلول را در ییک از سوراخ های بی�ن بچکانید. 
بقیۀ آن را در سوراخ دیگر بی�ن بریزید. مدت کیم 
)10 تا 15 ثانیه( ص�ب کنید و سپس این محلول از 

طریق بلعیدن به حلق خود بریزد.

3. شستشوی بی�ن را با محلول 
آب نمک

1. مطالعۀ دقیق دستورالعمل

اول دست های خود را با دقت بشویید و خشک 
کنید و یا با استفاده از مایع ضدعفو�ن کننده آنها را 

ن کنید. کاماًل تم�ی
وع نمونه برداری تمایم دستورالعمل را با  قبل از رسش

دقت بخوانید تا مورد مهیم را فراموش نکنید.

الف( لولۀ آزمایش مخصوص آب دهان را بردارید. 
ب( 2 تا 3 مرتبه در داخل لولۀ آزمایش مخصوص 

آب دهان تف کنید. 
ج( گوش پاک کن را در داخل بزاق فرو کنید و چند 

بار در داخل آن بچرخانید. 
لولۀ آزمایش مخصوص آب دهان را دور بیندازید. 

ن بگذارید تا  ه( بدون این که گوش پاک کن را زم�ی
مرحلۀ 8 ادامه دهید.

7. فرو کردن در آب دهان یا بزاق

د( حاال گوش پاک کن را از لوزه ها به دیوارۀ حلق 
فرو کنید. گوش پاک کن را به مدت 5 تا 7 ثانیه به 

مخاط ته حلق بکشید. واکنش استفرا�ن به این 
 محل درست را یم مالید. 

ً
مع�ن است که شما دقیقا

ن بگذارید تا  ه( بدون این که گوش پاک کن را زم�ی
مرحلۀ 6 ادامه دهید.

الف( قسمت نرم گوش پاک کن را حدود 2 تا 3 
سان�ت م�ت در ییک از سوراخ های بی�ن فرو کنید و آن 

را حدود 5 تا 7 ثانیه در ته بی�ن بمالید. 
ن طریق از سوراخ دیگر  ب( نمونه برداری را به هم�ی

بی�ن ادامه دهید. 
ن گوش پاک کن نمونه برداری  ن گذاش�ت ج( بدون زم�ی

را تا مرحلۀ 7 ادامه دهید.

6. نمونه برداری از بی�ن 

الف( در آینه نگاه کنید. رستان را به عقب خم کنید 
و دهان خود را کامأل باز کنید تا لوزه ها را به درس�ت 

ببینید. 
ب( از چوب باریک برای نگهداری زبان از قسمت 

عقب دهان استفاده کنید.
ج( گوش پاک کن را به لوزه های هر دو طرف حدود 

5 تا 7 ثانیه بمالید. سیع کنید گوش پاک کن به 
قسمت های دیگر دهان مالیده نشود.

نمونه را همان روز به آزمایشگایه که آن را دریافت 
کرده اید تحویل دهید. در صور�ت که کیت آزمایش 
را از داروخانه گرفته اید باید از فردی که هیچ گونه 

عالئم بیماری ندارد و یا از یک رابط برای تحویل آن 
ید. شما نتیجۀ آزمایش را یط سه روز در  کمک بگ�ی

وب سایت WWW.1177.SE یم بینید. در صور�ت که 
یط سه روز از نمونه برداری، جواب آزمایش را دریافت 
نکردید باید یک کیت جدید سفارش دهید و به بخش 

ونییک وب سایت 1177 اعالم  پشتیبا�ن خدمات الک�ت
کنید که جواب آزمایش را دریافت نکرده اید.

11. تحویل نمونه ها و منتظر 
ماندن برای دریافت پاسخ

لولۀ حاوی آب دهان، چوب باریک یا اسپاتول 
زبان و بستۀ محلول آب نمک را در داخل زباله های 

 بیندازید.
گ

معمویل خانیک
این وسایل نباید به همراه کیسۀ حاوی نمونه 

تحویل داده شوند.

ن بقیۀ وسایل  10. دور ریخ�ت
نمونه برداری

لولۀ آزمایش را همراه با گوش پاک کن در داخل 
کیسۀ زیپ دار بگذارید و آن را ببندید. 

کیسۀ محتوی نمونه را تا زمان تحویل آن در 
یخچال نگه دارید. این کیسه باید همان روز تحویل 

داده شود.

9. بسته بندی نمونۀ آزمایش

 داخل لولۀ آزمایش فرو 
ً
گوش پاک کن را مستقیما

کنید و درپوش آن را با دقت ببندید.

ن درپوش لوله 8. گذاش�ت


