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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 
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.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.
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األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.
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المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.
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فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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نسخة المستند: نسخة أولية
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪
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ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.
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وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.
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تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
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الصالحية.
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االختبار.
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من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.
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 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة

0 
94

61
75

20
01

 )0
1(

 2
02

1-
04

 D
E

يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.
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فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.
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مكونات مجموعة االختبار
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أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.
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15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.
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نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.
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مكونات مجموعة االختبار
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كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.
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.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
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ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪
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ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.
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وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.
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الصالحية.
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سارس-كوف-2 للمريض بدقة.
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من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.

نسخة المستند: نسخة أولية

تاريخ التنقيح: أبريل 2021 
© 2021. جميع الحقوق محفوظة. 

سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   .1

االختبار.

أخرج المسحة من العبوة. تأكد من مالمسة المسحة من المقبض   .2
فقط، وليس من الطرف الذي يتضمن "كرة القطن".

أمل رأسك للخلف قليالً.  .3

أدخل المسحة في فتحة األنف مع وضع "كرة القطن"  في   .4
المقدمة. حّرك المسحة إلى األمام ببطء لحوالي 2 سم )بشكٍل 
 مواٍز لسقف الحلق وليس إلى األعلى(، حتى تشعر بمقاومة. 

ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
فوق نافذة النتائج المستطيلة(.

تفسير النتائج

خط التحكم  

خط االختبار

أدر المسحة 4 مرات )لمدة إجمالية تصل إلى 15 ثانية تقريبًا( في   .5
الجزء الداخلي لألنف ثم أخرجها من األنف.

كرر الخطوتين 4 و5 باستخدام المسحة نفسها في فتحة األنف   .6
األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.

ملحوظة: يمكنك مواصلة االختبار أيًضا في حالة وضع 5 قطرات   
دون قصد.

صالحة.
1. في حالة عدم ظهور خط التحكم )C( فهذا يعني أن النتيجة غير 

جديد باستخدام 
لم يعمل االختبار بشكل صحيح، وينبغي إجراء اختبار   

مجموعة اختبار جديدة.

االختبار 
انظر بتمعن: حتى لو كان خط التحكم ضعيفًا، فيجب اعتبار   

االستخدام 
ا. ربما لم تقم بإجراء االختبار بشكل صحيح. اقرأ دليل  صالًح

غير الصالحة 
بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
االختبار إيجابيًا.

نتيجة االختبار اإليجابية تعني أنه من المحتمل جًدا أن تكون 
مصابًا بكوفيد-19. يُرجى االتصال على الفور بطبيبك/طبيب  

األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.

أغلق األنبوب بإحكام باستخدام الغطاء الموزع.  .9
إجراء االختبار.انتقل إلى المرحلة
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يجب أن تكون هذه المكونات موجودة أمامك 
إلجراء االختبار:

شرائط االختبار )معبأة بشكل فردي في   ▪
كيس التغليف مع مادة مجففة(

أنبوب مع محلول تحلل الغطاء الموزع  ▪

مسحات معقمة )العالمة التجارية:   ▪
)Miraclean

ما تحتاج إليه باإلضافة إلى ذلك:

ساعة  ▪

7. ضع المسحة في أنبوب مع محلول تحلل. اضغط على 
األنبوب في الجزء السفلي، وأدر المسحة لألمام والخلف 

ألكثر من 10 مرات.

استمر في ضغط جانبي األنبوب معًا أثناء إزالة المسحة،   .8
إلخراج السائل بالكامل من المسحة.

2

3

3

4 مرات

15 - 30 دقيقة

4

فتحة األنف اليسرى فتحة األنف اليمنى 

نتيجة اختبار غير صالحةنتيجة اختبار إيجابيةنتيجة اختبار سلبية

وجود خط التحكم )C( )بغض النظر عن مدى ضعفه( مع عدم   .3
ظهور خط االختبار )T( يعني أن النتيجة سلبية.

من المستبعد أن تكون مصابًا بكوفيد-19.  

حتى مع نتيجة االختبار السلبية ينبغي مواصلة االلتزام بجميع   
التدابير الوقائية والصحية.

في حالة الشك )أي عند وجود أعراض مستمرة أو زيادة شدة   
األعراض( يوصى بإعادة إجراء االختبار بعد مرور 1 إلى 2 يوم، 

ألن فيروس كورونا ال يمكن إثبات وجوده بدقة في جميع مراحل 
العدوى. عند عدم اليقين، اتصل بطبيبك/ طبيب األسرة.
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سارس-كوف-2
اختبار المستضد السريع

الدليل المختصر للمرضى

يوفر لك هذا الدليل الدعم عند استخدام اختبار المستضد السريع 
لفيروس سارس-كوف-2.

يُرجى التأكد من قراءة تعليمات االستخدام للمرضى قبل استخدام 
هذا االختبار.

هل لديك أي استفسارات؟
 www.roche.de/ag-patienten يمكنك العثور على إجابات سريعة لألسئلة الشائعة عبر الرابط

أو عن طريق سؤال الصيدلي الذي تتعامل معه.
أو اتصل بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على الرقم 08002324820 )االثنين إلى الجمعة 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00(.

تجهيز االختبار1

تحذير!

4 قطرات

مكونات مجموعة االختبار

شرائط 

كيس التغليف والمادة المجففة

أنبوب محلول التحلل والغطاء الموزع

)Miraclean, P/N 93050 :مسحات معقمة )العالمة التجارية

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية  المدّون على الجهة الخلفية   .2
لكيس التغليف. ال تستخدم االختبار في حالة تجاوز تاريخ انتهاء 

الصالحية.

اقرأ تعليمات االستخدام الخاصة باختبار المستضد السريع لفيروس   .1
سارس-كوف-2 للمريض بدقة.

معلومات السالمة المهمة

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم يد، قبل إجراء   ▪
االختبار.

حافظ على نظافة المسحة. تجنب مالمسة طرف المسحة، وتأكد   ▪
من عدم مالمستها ألي أسطح قبل االستخدام.

تأكد من استخدام المسحات المرفقة الصحيحة الخاصة بالشركة   ▪
 المصنعة "Miraclean Technology" ألخذ العينات 

.)P/N 96000 :؛ ال تستخدمP/N 93050 :المسحة الصحيحة(

أخذ عينة مسحة األنف وتجهيزها
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ال تمارس أي ضغط.

إجراء االختبار
1. ضع شريط االختبار على سطحٍ مستٍو.

أمسك األنبوب بشكل رأسي فوق الجزء الدائري المعلم )وليس   .2
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خط االختبار
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األخرى.

ملحوظة: يجب أخذ العينات من فتحتي األنف باستخدام المسحة نفسها.  

4 مرات

أنزل 4 قطرات بالضبط على الجزء الدائري. إلجراء ذلك اضغط   .3
األنبوب برفق حسب الحاجة.
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مجموعة اختبار جديدة.
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االستخدام 
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بعناية، وأعد االختبار. في حالة استمرار نتائج االختبار 
رجى االتصال بطبيبك أو بمركز اختبار كوفيد-19. يُ

افتح كيس التغليف من عند خط التمزيق، وأخرج شريط االختبار   .3
والكيس المحتوي على المادة المجففة.

< 10 مرات

اضبط ساعة اإليقاف، واقرأ نتيجة االختبار بعد 15 إلى   .4
30 دقيقة.

تحذير! في حالة قراءة نتيجة االختبار بعد مرور أكثر من   
30 دقيقة، فقد تكون النتيجة خاطئة.

وجود خط االختبار )T( مع خط التحكم )C( يعني أن النتيجة   .2
إيجابية.

انظر بتمعن: حتى لو كان خط االختبار ضعيفًا، فيجب اعتبار   
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األسرة أو بمكتب الصحة المحلي، وااللتزام باإلرشادات 
المحلية للعزل الذاتي. عند الضرورة، سيصف لك طبيبك 

اختبار تأكيد عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل 
.)PCR(

تأكد من أن شريط االختبار سليم، ومن أن مؤشر حالة المادة   .4
المجففة أصفر اللون )= صالحة لالستخدام(.

تحذير! في حالة عدم ضغط األنبوب، يمكن أن يؤدي محلول 
التحلل الزائد في المسحة إلى نتائج خاطئة.
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