
تعلیمات االستخدام
مجموعة أدوات الكشف عن فایروس كوفید – 19 – مسحة أنفیة

إلجراء االختبار التشخیصي/مناسب إلجراء االختبار التشخیصي لغیر المختصین

احتیاطات ما قبل االستخدام

اقرأ التعلیمات بعنایة قبل االستخدام األول. ا

 بالنسبة لألشخاص غیر القادرین على إجراء االختبار بأنفسھم، فیجب إجراء
االختبار من قبل األوصیاء القانونیین. ا

 األطفال دون سن الخامسة عشرة یجب أن یتم اختبارھا تحت إشراف الكبار 
أو بمساعدة الكبار .

 یكتشف ھذا االختبار مستضد سارس – كوفید – 2 من إفرازات تجویف
األنف، والتي یمكن الحصول علیھا من خالل المسحة األنفیة. ا

 بالنسبة لألشخاص الذین تعرضوا مؤخًرا لصدمة أو أجروا عملیة جراحیة
 باألنف أو یعانوا من االعتالل الخثري المزمن؛ فیجب القیام باإلجراء بحذر

ألخذ المسحة األنفیة لتجنب إحداث إصابة باألنف. ا

 الرجاء استخدام المكونات المزودة في األدوات إلجراء االختبار. ال تستخدم
أدوات من مصادر أخرى. ا

 یُرجى استخدام ھذا المنتج في مكان ذو إضاءة كافیة للحصول على نتائج
دقیقة. ا

 احتیاطات ما بعد استخدام المنتج

 إذا حصلت على نتیجة إیجابیة، فیُرجى التواصل مع طبیب األسرة أو اللجوء
 إلى منشأة طبیة متخصصة في أسرع وقٍت ممكن للحصول على المساعدة.
 ففي ھذه الحالة ستكون بحاجة إلى إجراء اختبار الحمض النووي للتأكد من

إصابتك بالعدوى الفیروسیة. ا

 إن الحصول على نتیجة سلبیة ال یعني استبعاد احتمالیة إصابتك بالعدوى
 الفیروسیة نھائیًا، علًما بأن أخذ عینة بطریقة غیر صحیحة أو انخفاض نسبة

تواجد الفیروس تؤدي إلى نتیجة سلبیة خاطئة. ا
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یُرجى الحصول على مساعدة طبیة في حالة إصابة أنفك أثناء أخذ العینة. ا

قم بإحكام إغالق األدوات التي تم تعقیمھا وتخلص منھا وفقًا للوائح المحلیة.

اغسل یدیك جیدًا بعد إجراء االختبار.

 یضع المنتج في غرفة درجة حرارتھا تتراوح بین (15 –
30 مئویة أو 59 – 86 فرھنھایت). ا

ا 

أنفخ أنفك جیدًا لتنظیف التجاویف. ا

ا 

إغسل یدیك جیدًا وجففھما. ا

ا 

 استعمل ھاتفك المحمول أو ساعتك
لحساب الوقت. ا

 قرأ  تعلیمات االستخدام بعنایة.- یمكنك
أیًضا مسح الكود لتشغیل فیدیو العملیة. ا

 تحقق من تاریخ انتھاء الصالحیة من

.
 خالل الرمز الموجود على الناحیة  

األخرى من مغلف االختبار

ال تستخدم اختبارات منتھیة الصالحیة. ا

مكونات المنتج

التحضیر الستخدام المنتج

كیس مغلف االختبار

تعلیمات االستخدام

(بطاقة االختبار)
(موجود داخل مغلف االختبار

 مادة مجففة

(انبوب استخراج العینة
أنبوب وغطائھ

 (مسحة أخذ العینات)

(تخلص منھا. ال تفتحھا)

شریط النتائج

اكشط ھنا

 بؤرة تحمیل العینة  

اكشط ھنا

"s"

AR



إجراءات االختبار

 اكشط لفتح عبوة مسحة أخذ•
العینات. ا

ال تلمس طرف المسحة ا. ا

 أدخل نفس المسحة برفق في تجویف األنف اآلخر ا. ا

قم بلفھا برفق 5 مرات أخرى لمدة 20 ثانیة ا. ا

إنزع غالف مغلف االختبار من أنبوب أخذ العینة. ا

 ضع المسحة في أنبوب استخراج العینة ولف المسحة
في المحلول لخمس مرات على األقل. ا

اضغط على األنبوب بإصبعیك. ا

 حرك المسحة ألعلى وأسفل لثالث مرات على األقل
للتخلص من أي عینة محلول من المسحة. ا

من ثم قم بإخراج المسحة. ا

أغلق أنبوب استخراج العینة بالغطاء بإحكام. ا

 اضغط برفق على األنبوب 3 مرات لخلط محلول
العینة. ا

ضع األنبوب ثابتًا لمدة دقیقة واحدة. ا

 أدخل طرف المسحة برفق لمسافة 2-3 سم في أحد
 تجویفي األنف ومن ثم قم بلف المسحة خمس مرات

لمدة 20 ثانیة لتجمیع اإلفرازات. ا

ال تستخدم المسحة بعنف حتى ال تتسبب في جرح أنفك. ا
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اكشط لفتح كیس مغلف االختبار ا

 أخرج بطاقة االختبار وضعھا على
سطحٍ مستو. ا

 امسك رأس األنبوب باتجاه األسفل. ا

 من ثم اضغط إلضافة 3 قطرات من محلول
 على بطاقة "s" العینة في بؤرة تحمیل النتیجة

االختبار. ا

 اقرأعلى نتیجة االختبار بعد مرور 15 دقیقة. تعتبر
النتیجة غیر صالحة وغیر دقیقة بعد مرور 30 دقیقة. ا

 ال تقم بإعادة تحمیل عینة المحلول على بطاقة االختبار
ا االمستعملة. ا

     إیجابي (+): تظھر أشرطة حمراء على كال الخطین   و
 في خالل 15 – 30 دقیقة. یعتبر ظھور أي ظل رمادي

على خط      أن النتیجة إیجابیة. ا

سلبي (-) یظھر شریط أحمر عند الخط C وال یظھر أي شریط 
أحمر عند الخط T خالل 15-30 دقیقة بعد وضع العیئة.

تفسیر النتائج 

TC

T

 في تلك الحالة، یوجد اشتباه في اإلصابة بعدوى كوفید – 19 لذلك
ننصحكم بما یلي:ا

 االتصال بالطبیب، أو الممارس العام، أو وزارة الصحة المحلیة على الفور
لتلقي المساعدة. ا

االمتثال إلرشادات العزل المنزلي المحلیة. ا
إجراء اختبار        للتأكد من النتیجة. ا

 ظھور نتیجة سلبیة ال یعني استبعاد احتمالیة اإلصابة بالعدوى نھائیًا، لذلك
ننصحكم بما یلي:ا

مواصلة االمتثال لقواعد التواصل مع اآلخرین وتدابیر الحمایة. ا
من الممكن أن تظھر عدوى حتى إذا كانت نتیجة االختبار سلبیة. ا

 في حالة الشك في نتیجة االختبار، كرر االختبار مرة أخرى بعد 1 – 2 یوم ألن
 فیروس كورونا ال یظھر في جمیع مراحل اإلصابة وبذلك یمكن الكشف عنھ

بدقة. ا

فیحتمل أن یكون بسبب إجراء االختبار بشكل غیر صحیح. ا
كرر االختبار مرة أخرى. ا

 إذا كانت نتائج االختبار مازالت غیر صالحة، فیُنصح باالتصال بالطبیب أو
مراكز اختبار كوفید – 19. ا

ضع أدوات المنتج المستعملة في كیٍس بالستیكيٍ. ا

 أغلــق الكیــس وضعــھ فــي كیــٍس بالســتیكيٍ آخــر وتخلــص
من الكیس مع القمامة المنزلیة. ا

إغسل یدیك جیدًا.

 ینتمــي فیــروس كوفیــد – 19 المســتجد إلــى عائلــة الفیروســات التاجیــة وھــو مــرض
 تنفســي حــاد ومعــدي. أصبــح النــاس بشــكل عــام عرضــة لإلصابــة بھــذا الفیــروس،
ــا ــدوى؛ كم ــي للع ــدر الرئیس ــتجد المص ــا المس ــروس كورون ــو فی ــكل مصاب  إذ یش
ــدوى ــادر للع ــراض مص ــة أع ــم أی ــر علیھ ــن ال تظھ ــروس الذی ــو الفی ــكل حامل  یش
 أیًضــا. وبنــاًء علــى االســتقاء الوبائــي الحالــي، تســتغرق مــدة حضانــة الفیــروس 1
ــر ــراض األكث ــل األع ــام. وتتمث ــى 7 أی ــن 3 إل ــا م ــر معظمھ ــا، تظھ ــى 14 یوًم  إل
ــي بعــض الحــاالت ــي الحمــى، والســعال الجــاف، واإلرھــاق الشــدید وف  شــیوًعا ف
الملتحمــة، وصــداع، وفقــدان الحلــق، وإســھال، والتھــاب  فــي   آالم، والتھــاب 
 لحاســتي الشــم والتــذوق، وطفــح جلــدي أو تغیــر لــون أصابــع الیدیــن أو القدمیــن؛
 تتمثــل األعــراض الخطیــرة فــي صعوبــة التنفــس، أو ضیــق التنفــس، أو ألــم
 الصــدر، أو فقــدان الــكالم أو الحركــة. وقــد ینتــج عنــھ مضاعفــات خطیــرة قــد تــؤدي

إلى الوفاة في بعض األحیان إذا لم یتم التدخل الطبي في الوقت المناسب. ا

PCR

 إذا كانت النتیجة غیر صالحة: ا

إجراءات ما بعد تفسیر النتیجة

الملخص

 C غیر صالح : إذا لم یظھر شریط أحمر عند الخط
فھذا یعني أن النتیجة غیر صالحة. أعد األختبار مرة 

أخرى باإستخدام بطاقة أختبار جدید
.

 بالنسبة لألطفال ، أقصى عمق األنف قد یكون أقل من 2.5 سم و یجب تعدیلھا بشكل
. صحیح من قبل أخذ العینات



1682170
5262267

173264437

97.1%99.2%98.4%
95% CI:

[93.4%-99.1%]
95% CI:

[97.3%-99.9%]
95% CI:

[96.7%-99.4%]

 ھــذا المنتــج مناســب لألشــخاص الذیــن یعانــون مــن أعــراض مشــابھة لكوفیــد – 19
ــي الشــخیص ــاعد ف ــا یس ــك، كم ــى ذل ــا إل ــاق وم ــى، واإلرھ ــعال، والحم ــل الس  مث

المبكر لعدوى سارس – كوفید – 2. ا
 كمــا یمكــن لألشــخاص الذیــن لیــس لدیھــم أعــراض كوفیــد – 19 اســتخدامھ لمراقبــة

حالتھم الصحیة بشكل منتظم. ا

 حد الكشف: إن حد االكشف لھذا المنتج حوالي 0.05 نانو جرام/مل من محلول
البروتین النووي لسارس – كوفید – 2. ا

الھدف من استخدام ھذا المنتج

باســتخدام الســریریة  التجــارب  مــن خــالل  المنتــج  أداء  تقییــم   تــم 
مجموعة                 التجاریة كوسیلة مرجعیة. ا

الحساسیة والنوعیة والدقة الكاملة

RT-PCRمسحة األنف
إیجابي

الدقة الكاملةالنوعیةاإلجمالي

سلبي
اإلجمالي

إیجابي
سلبي

اإلجمالي

 لم یالحظ تفاعل متبادل مع مسببات األمراض التالیة: ا
ــة، ــروس الحصب ــة، فی ــة الرئوی ــورات العقدی ــة، المك ــة الذھبی ــورات العنقودی  المك
 فیــروس النــكاف، الفیــروس الغــدي مــن النــوع 3، المیكوبالزمــا الرئویــة، فیــروس
ــا، ــروس كورون ــارس، فی ــرس، الس ــروس المیتابریوموفی ــزا 2،الفی ــر اإلنفلون  نظی
ــري ــا البش ــروس كورون ــريOC43، 229 فی ــا البش ــروس كورون ــروس ، Eفی  فی
البشــري البشــري ،NL63 كورونــا  كورونــا   HKU1 ،Bordetellaفیــروس 
parapertussis ، فیــروس األنفلونــزا                                     ، فیــروس 
 فیــروس األنفلونــزا الجائحــة،( B / Y amagata / 16/1988ســاللة) B األنفلونــزا
A (H1N1) 2009، فیــروس األنفلونــزا A (H3N2)، فیــروس أنفلونــزا الطیــور
A (H7N9)، الطیــور أنفلونــزا  إبشــتاینبار، ،A (H5N1)فیــروس   فیــروس 
 فیــروس األنــف، النیســریة الســحائیة، والفیــروس ،CA16 الفیــروس المعــوي

المخلوي التنفسي. ا

تفاعل المنتج مع مسببات األمراض األخرى

لم یالحظ أي تداخل مع المواد التالیة: ا
أبیدول،ھیدروكسیداأللومنیوم،أزیثرومیسین،بیكلومیثازون،بیلیروبین،بودیزونید،سي
فتریاكسون،دیكسامیثازون،فلونیسولید،فلوتیكاسون،ھیموغلوبین،ھیســتامینھیدروكلو
رید،لیفوفلوكساسین،لوبینافیر،أوكسامیثازون،میتازولین،ریبافیرین،ریتونافیر،بیكرب
وناتالصودیوم،كلوریدالصودیوم،توبرامیسین،تریامسینولونأسیتونید،زانامیفیر،ألفاإنت

 رفیرون. ا

لم یالحظ أي تداخل مع مسببات األمراض التنفسیة التالیة: ا
 المكــورات العنقودیــة الذھبیــة، المكــورات العقدیــة الرئویــة، فیــروس الحصبــة،
نظیــر فیــروس  الرئویــة،  المیكوبالزمــا   ،3 النــوع  مــن  الغــدي   الفیــروس 
ــد، ــد، میرس-كوفی ــروس،  ســارس كوفی ــروس المیتابینوموفی ــزا 2، الفی  اإلنفلون
البشــري التاجــي  OC43 ، 229الفیــروس  البشــري  التاجــي   ،Eالفیــروس 
البشــري التاجــي  البشــري ،NL63 الفیــروس  كورونــا   HKU1فیــروس 
،Bordetella parapertussis ، األنفلونــزا  B (Victoriaفیــروس 
Lineage)، األنفلونــزا  B / Y amagata / 16/1988ســاللة) Bفیــروس 
الجائحــة،( األنفلونــزا  األنفلونــزا ،A (H1N1) 2009فیــروس   Aفیــروس 
(H3N2 ) ، أنفلونــزا الطیــور A (H7N9) ،فیــروس أنفلونــزا الطیــور A 
(H5N1) ، فیــروس إبشــتاینبار، الفیــروس المعــويCA16 ، ،فیــروس األنــف 

 النیسریة السحائیة، والفیروس المخلوي التنفسي. ا

ــم التأكــد منھــا مــن خــالل ــروس ت ــة للفی ــة حامل  بشــكل عــام، مــن أصــل 100 عین
 إجــراء اختبــار               تطابقــت 97 مــن عینــات ھــذا المنتــج. كمــا تطابقــت 99

عینة من ھذا المنتج مع 100 عینة ال تحمل فیروس كورونا. ا

اختبار تداخل المنتج

التخزین والحفظ

المحا ذیر واالحتیاطات

أداء المنتج

ــي ــة ھ ــحة األنفی ــد – 19 – المس ــتضد كوفی ــن مس ــف ع ــة أدوات الكش  إن مجموع
 عبــارة عــن فحــص غشــاء كروماتوجرافــي مناعــي یســتخدم أجســاًما مضــادة أحادیــة
 النســیلة شــدیدة الحساســیة للكشــف عــن بروتیــن القابســات النوویــة مــن ســارس –
 كوفیــد -2. یتكــون شــریط االختبــار مــن األجــزاء التالیــة: لبــادة العینــة، لبــادة
 الكاشــف، غشــاءالتفاعل، لبــادة االمتصــاص؛ تحتــوي  لبــادة الكاشــف علــى الذھــب
 الغروانــي المترافــق مــع الجســم المضــاد أحــادي النســیلة ضــد  البروتیــن النــووي
 القابــس فــي ســارس – كوفیــد – 2، ویحتــوي غشــاء التفاعــل علــى األجســام
 المضــادة الثانویــة لبروتیــن النوكلیوكابســید لســارس – كوفیــد – 2. كمــا تــم تثبیــت

الشریط بالكامل داخل جھاز بالستیكي. ا
ــادة ــي لب ــة االتحــادات الممتصــة ف ــم إذاب ــة ، یت ــؤرة العین ــى ب ــة إل ــة عین ــد إضاف  عن
 الكاشــف وتندمــج مــع العینــة. إذا كان فیــروس ســارس – كوفیــد  - 2 موجــودًا فــي
 العینــة، فســیتم التقاطــھ بواســطة األجســام وحیــدة النســیلة المضــادة لســارس – كوفیــد
 علًمــا بــأن عــدم ظھــور شــریط أحمــر ،T – 2 والتــي تــم تغلیفھــا فــي خــط االختبــار
 یعنــي الحصــول علــى نتیجــة ســلبیة. للعمــل كعنصــر تحكــم إجرائــي، T  فــي الخــط
 یشــیر إلــى أنــھ تمــت إضافــة الكمیــة المناســبة C  ســیظھر شــریطأحمر فــي الخــط

للعینة وحدوث التأثیر على الغشاء ا. ا

 مبدأ االختبار

 تنتھي صالحیتھ في خالل
 24 شھر (انظر ملصق

العبوة)

 یتم تخزین المنتج في
 درجة حرارة 2 – 30

درجة مئویة

یحفظ جافًا
 یُحفظ بعیدًا عن أشعة

الشمس

 ال تستخدمھ في حالة تلف
 العبوة

 یُحفظ بعیدًا عن متناول
أیدي األطفال

 یجري األوصیاء القانونیین ھذا االختبار لألشخاص غیر القادرین على
إجراء ھذا االختبار بأنفسھم. ا

 یُستخدم ھذا المنتج للتطبیق على عینات مسحات األنف، إذ یؤدي استخدام
أنواع عینات أخرى إلى نتائج غیر دقیقة أو غیر صالحة. ا

 یُجرى االختبار في غضون ساعتین من جمع العینة، تؤدي العینات المتأخرة
إلى الحصول على نتائج غیر دقیقة. ا

 تأكد من إضافة كمیة مناسبة من العینة لالختبار. قد یؤدي وجود كمیة كبیرة
جدًا أو قلیلة جدًا إلى الحصول على نتائج غیر دقیقة. ا

 انتظر من 15 إلى 30 دقیقة بعد وضع العینة ثم یمكن قراءة نتیجة االختبار.
قد یؤدي عدم انتظار الوقت الكافي إلى نتائج غیر دقیقة. ا

 ال تستخدم بطاقة االختبار في حالة خروج خط االختبار أو خط التحكم خارج
 شریط االختبار، إذ إنھا بذلك غیر صالحة لالستخدام. أعد االختبار باستخدام

بطاقة اختبار أخرى. ا
ال تقم بإعادة تدویر األدوات المستخدمة؛ یجب التخلص من ھذا المنتج. ا

اإغسل یدیك جیدًا قبل االختبار وبعده .

.1

.2

.3

قیود االستخدام
 إن ھذا المنتج مخصص للتشخیص الذاتي لكوفید – 19، ال یمكن االعتماد

 على نتیجة االختبار فقط، بل یجب أن یحدد الطبیب المختص ذلك من خالل
المعاینة السریریة ونتائج الفحوصات األخرى. ا

 إن ظھور نتیجة سلبیة یعني عدم وجود إصابة أو أن نسبة الفیروس أقل من
 حد الكشف لدى المنتج. فال یمكن استبعاد احتمالیة اإلصابة بالعدوى تماًما؛
 قد یؤدي االختبار المبكر جدًا بعد التعرض للعدوى بعدم الكشف عنھا لذلك

یُرجى إعادة االختبار مرة أخرى بعد بضعة أیام إذا كنت تشك في إصابتك. ا

 ظھور نتیجة إیجابیة یعني أن العینة المختبرة بھا نسبة عدوى أكبر من حد
 الكشف لدى ھذا المنتج. ومع ذلك ال عالقة بین كثافة لون أشرطة االختبار

بشدة العدوى أو تطورھا لدى المریض. ا

ا 
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B  (Victoria Lineage)

RT-PCR

RT-PCR

 التعبئة والتغلیف والمنتجات نفسھا ال تحتوي على أي مواد سامة . 
. إذا كان لدیك أي أعراض الحساسیة ، استشارة الطبیب على الفور



 یُرجى اتباع التعلیمات المتعلقة بدقة تخزین واستخدام المنتج. فقد تكون
 النتائج السلبیة الزائفة ناتجة أیًضا عن ظروف التخزین غیر المالئمة أو أخذ

عینات بطریقة غیر صحیحة. ا

 ال تستخدم االختبار في حالة تلف العبوة إذ أنھ من الممكن أن تظھر نتائج
زائفة. ا

 قد یكون للعینات التي تم جمعھا من األشخاص الذین لم تظھرعلیھم أعراض
كوفید – 19 نتائج سلبیة زائفة لعدم جمع نسبة كافیة من الفیروس. ا

 ستنخفض كمیة الفیروسات في العینة مع تقدم مدة اإلصابة بالعدوى لذلك فإن
 العینات المأخوذة بعد أسبوع من ظھور األعراض تكون أكثر عرضة للنتائج

السلبیة الزائفة. ا

ا 
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دلیل الرموز

شركة نیو جین المحدودة (ھانغتشو) للھندسة الحیویة
 غرفة رقم 1606، الطابق 16، المبنى رقم 5، طریق بینان، شارع

 تشانغھي، منطقة بینجیانج، مدینة ھانغتشو، مقاطعة تشجیانغ،
جمھوریة الصین الشعبیة

سانجو أوروبا بي في
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تاریخ اإلنتاج

  یحتوي على ما یكفي الختبارات
<n>جھاز طبي للتشخیص المخبري

یُستخدم وفقًا لتاریخ اإلنتاجرمز الدفعة

 یُحفظ في درجة حرارة 2- 30رقم الكتالوج
مئویة

ال یُستخدم في حالة تلف العبوةغیر قابل إلعادة االستخدام

یُحفظ جافًایُحفظ بعیدًا عن آشعة الشمس

اطلع على تعلیمات االستخدام
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AR-v11-NS-HT-TD  :اإلصدار 
ا
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8-     تم إجراء ھذا االختبار بناًء على تقییم عدد محدود من العینات السریریة. من الممكن أن تؤثر سالالت
ر.    SARSCoV-2 الناشئة حدیثًا (والتي تتغیر بمرور الوقت) على أداء االختبا

9-     قد تنخفض كمیة المستضد في العینة مع زیادة مدة المرض. من المرجح أن تكون العینات التي تم جمعھا بعد
  . RT PCR سبعة أیام سلبیة مقارنةً بـ

10-    النتائج السلبیة ال تستبعد اإلصابة بـ SARS-CoV-2 ، خاصة في أولئك الذین كانوا على اتصال 
اد.  بالفیروس. یجب النظر في اختبار المتابعة بالتشخیص الجزیئي الستبعاد اإلصابة لدى ھؤالء األفر

11-    ال تستخدمھ مع أي شخص أقل من سنتین.




