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تحتوي مجموعة أخذ العينات على:تحتوي مجموعة أخذ العينات على:

خافض اللسانإرشادات

كيس مغلق أنبوب اختبار اللعاب

 أمبولة محلول ملحي
من كلوريد الصوديوم 

بنسبة تركيز %0,9

 تمت مراجعة هذا الدليل 
وصدر في 2021-06-29

عرض 
نتائج االختبار.

الحساسية: %95.7

النوعية: 99.1 % 

الحماية: 97.8 %

CE مجموعة العالمة
ألخذ العينات الذاتية

PCR تحليل
في معمل مضمون

الجودة

النتائج

 أنابيب اختبار مع 
عصا أخذ العينات
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أ( اخرج عصا أخذ العينات من أنبوب االختبار.

ا  ب( تأكد من أن لديك مرآة أو هاتًفا محموالً به كام�ي
لتتمكن من النظر إىل أسفل الحلق.

ج( ارفع غطاء أنبوب االختبار واحرص عىل عدم 
لمس الجزء الناعم من عصا أخذ العينات.

44. . التحضير ألخذ العينة الخاصةالتحضير ألخذ العينة الخاصة

ي المرآة. عليك بإمالة رأسك للخلف قليالً 
أ( انظر �ف

وافتح فمك للنهاية للحصول عىل صورة واضحة 
. ف للوزت�ي

بعاد اللسان عن مؤخرة  ب( استخدم الخافض الإ
الفم. 

ف عىل  ج( امسح بعصا أخذ العينات عىل اللوزت�ي
ي الحلق لمدة 5-7 ثوان. حاول أن تتجنب لمس  جان�ب

 أجزاء أخرى من الفم. 
 ، ف زالة اللوزت�ي إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية الإ

ي الحلق. فامسح الجزء المقابل عىل جان�ب

، عىل طول  ف د( االآن حرك العصا بعيًدا عن اللوزت�ي
الطريق إىل جدار البلعوم. اكشط وافرك عصا أخذ 

العينات عىل الغشاء المخاطي لمدة 5-7 ثوان. 
ي المكان المناسب.

ي الشعور بالقيء أنك �ف
يع�ف

هـ( تابع إىل الخطوة 6 دون وضع عصا أخذ 
العينات.

)أ( ادخل الجزء الناعم من العصا لمسافة 2-3 سم 
ي فتحة أنف واحدة وقم بتدويرها عىل جدار االأنف 

�ف
لمدة 5-7 ثوان. 

ب( كرر أخذ العينة بالطريقة نفسها من فتحة االأنف 
االأخرى.

ي 
تذكر تعديل مسافات أخذ العينات من االأنف �ف
، يمكن اعتماد  ف حالة االأطفال. بالنسبة للبالغ�ي

مسافة 2-3 سم، ولكن بالنسبة لالأطفال قد تحتاج 
إىل تقليل المسافة، بناًء عىل حجم الطفل.

ج( تابع إىل الخطوة 7 دون وضع عصا أخذ 
العينات.

66. . خذ عينة من األنفخذ عينة من األنف

ي 
ة �ف ضع عصا أخذ العينات مرة أخرى مبا�ش
 أنبوب االختبار واضغط عىل الغطاء بقوة.

88. . ضع الغطاءضع الغطاء

أ( إذا كنت تشعر بوجود مخاط، نظف أنفك أوالً. 

ب( عليك بإزالة الغطاء الموجود أعىل عبوة 
المحلول الملحي. قم بإمالة رأسك للخلف وقطر 
ي فتحة واحدة من االأنف. 

حواىلي نصف المحلول �ف
ي 

ثم عليك بتقط�ي الكمية المتبقية من المحلول �ف
فتحة االأنف االأخرى.

ة )10-15 ثانية( ثم اترك المحلول  ة قص�ي اتركه لف�ت
يمر ع�ب الحلق عن طريق البلع.

 3 3. . اشطف أنفكاشطف أنفك
بمحلول ملحيبمحلول ملحي

ي الكيس 
ضع أنبوب االختبار وعصا أخذ العينات �ف

ذو السحاب واغلقه.

ي الثالجة ح�ت 
احتفظ بالكيس مع المحتويات �ف

تقدم االختبار. وهو االأمر الذي يجب عليك 
ي اليوم نفسه.

القيام به �ف

99. حزم العينة. حزم العينة

تخلص من أنبوب اختبار اللعاب وخافض اللسان 
لية العادية. ف ي النفايات الم�ف

والمحلول الملحي �ف

هذه المواد ال توضع مع العينة.

1010. . تخلص من المواد تخلص من المواد 
المتبقية المتبقية 

ابدأ بغسل اليدين وتجفيفهما جيًدا أو تنظيفهما 
بالكحول.

اقرأ التعليمات كاملة قبل أن تبدأ االختبار، ح�ت ال 
ء مهم. ي

تفوت أي �ش

11. . اقرأ اقرأ 
اإلرشاداتاإلرشادات

ي اليوم نفسه إىل المكان الذي يتم فيه 
ارسل العينة �ف

جمع العينات. 

ي حالة الحصول عىل مجموعة أخذ العينات من 
�ف

الصيدلية، يرجى االستعانة بشخص/ ممثل ال تظهر 
عليه االأعراض كي تستلمها منه.

ي غضون 
ستحصل عىل نتائج االختبار عىل se.1177 �ف

ثالثة أيام. إذا لم تحصل عىل النتائج بعد ثالثة أيام، 
بالغ عن عدم  يجب عليك طلب عمل اختبار جديد واالإ

استالم نتائج االختبار عىل موقع الخدمات 1177 للعناية 
ونية. لك�ت االإ

 11 11. . قدم العينةقدم العينة
وانتظر النتائجوانتظر النتائج

أ( أخرج أنبوب اختبار اللعاب وافتح الغطاء. 

ي أنبوب اختبار اللعاب.
ب( ابصق 2-3 مرات �ف

ي اللعاب وقم 
ج( اغمس عصا أخذ العينة �ف

بتدويرها بضع لفات.

د( تخلص من أنبوب اختبار اللعاب.

هـ( تابع إىل الخطوة 8 دون وضع عصا أخذ 
العينات.

77. جهز عينة اللعاب. جهز عينة اللعاب

أخرج أنبوب االختبار باستخدام عصا أخذ 
العينات وتحقق من صحة بياناتك الشخصية عىل 

الملصق.

إذا كانت البيانات غ�ي صحيحة، يرجى االتصال 
بالمكان الذي قمت بتسليم العينات الخاصة 

بك فيه.

 2 2. . تحقق من صحةتحقق من صحة
البياناتالبيانات

مجموعة أخذ العينات الذاتية
ي للإصابة للتشخيص المخت�ب

بكوفيد-بكوفيد-1919
العدوى المستمرة

ي 
و�ف لك�ت يد االإ إذا جرحت نفسك بمواد أخذ العينات أو تعرضت الأعراض جانبية بعد إجراء االختبار، يرجى مراسلتنا عىل ال�ب

support@dynamiccode.com

55.. خذ العينة من اللوزتين والبلعوم خذ العينة من اللوزتين والبلعوم

كة Dynamic Codes. يستغرق أخذ العينات بضع دقائق فقط ثم يتم إرسالها إىل  وس كوفيد -19 من �ش صابة بف�ي مرحًبا! هذه هي مجموعة أخذ العينات الذاتية لفحص االإ
وس كورونا للمتالزمة التنفسية الحادة )سارس-كوف-2( أم ال. يمكنك الحصول عىل نتائج االختبار عىل  نا لتحليلها. ستوضح نتائج االخبار أيًضا ما إذا كنت مصابًا بف�ي مخت�ب

.1177.se تعرف عىل االإجراءات الخاصة بمنطقتك عىل .se.1177 ي
و�ف لك�ت الموقع االإ

ء مهم. يجب أخذ العينة عىل الفور بعد فتح  ي
ي أخذ العينة، ح�ت ال تفوت أي �ش

ي نفس اليوم. اقرأ التعليمات كاملة قبل أن تبدأ �ف
بعد أخذ العينة، يجب تقديمها �ف

ي حالة تلف مادة أخذ العينات، يجب عدم استخدامها. واتصل بدالً من ذلك بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول عىل مجموعة جديدة 
مجموعة أخذ العينات. �ف

ي درجة حرارة الغرفة وقت 
رشادات. يجب أن تكون المجموعة �ف الأخذ العينات الذاتية. يمكن االعتماد عىل نتائج االختبار فقط إذا تم إجراء االختبار بشكل صحيح وفًقا للإ

ي الرعاية 
ف 6-12 عاًما، يجب أن يتم أخذ العينات من قبل وىلي االأمر أو أخصا�أ اوح أعمارهم ب�ي أخذ العينات. يوىص باستخدامها بداية من 13 عام. بالنسبة لالأطفال الذين ت�ت

ي الرعاية الصحية.
ف �ف ف 1-5 سنوات، يجب أن يتم أخذ العينات من قبل المتخصص�ي اوح أعمارهم ب�ي الصحية. أما بالنسبة لالأطفال الذين ت�ت


