
 يجب تسليم العينة في نفس يوم  	
حصولك عليها. 

احرص على غسل يديك! 	

احرص على االحتفاظ بالصندوق الذي  	
وصلتك فيه مجموعتك. سوف تستخدمه 

إلعادة العينة الخاصة بك.

يرجى قراءة التعليمات بعناية واتباع  	
التوجيهات خطوًة بخطوة.

إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما وكنت  	
ستقوم بالحصول على العينة الخاصة 

بك، يرجى أن تطلب من والدك أو ولي 
 أمرك قراءة التعليمات والمساعدة في 

إعادة مجموعتك.

يجب إدخال الطرف الناعم لعود تنظيف األذن  	
فقط في أنفك. ال تجعله ُيالمس أي شيء 
آخر. إذا المس عود تنظيف األذن أي سطح 

آخر، فاطلب مجموعة جديدة.

قبل أن تبدأ:

       هل قمت بتنشيط مجموعتك؟

       هل حصلت على عينة من كلتا فتحتي األنف؟

قائمة المراجعة قبل إعادة مجموعتك:

قم بزيارة color.com/sample-return لمعرفة المزيد.

تتضمن مجموعتك:

تعليمات االستخدام في المنزل

 مجموعة الحصول على المسحة الذاتية لكوفيد-19
مع محلول الملح

لالستخدام بموجب تذكرة طبية فقط، لالستخدام بمثابة منتج تشخيصي في أنبوب اختبار، لالستخدام بموجب ترخيص االستخدام 
الطارئ فقط، لالستخدام بمعرفة األشخاص في سن 18 عاًما فما فوق )الحصول على العينة ذاتًيا(، أو األشخاص في سن 14 عاًما 
فما فوق )الحصول على العينة ذاتًيا تحت إشراف الكبار(، أو األطفال في سن عامين فما فوق )الحصول على العينة بمساعدة الكبار(

هل لديك أسئلة؟
 قم بزيارة support.color.com أو تواصل معنا عبر العنوان 

mycovidtest@color.com أو على رقم الهاتف 352-6567 (844).

لم تتم إجازة هذا المنتج أو اعتماده من إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA(، لكنه مرخص لالستخدام 
الطارئ من إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( بموجب ترخيص االستخدام الطارئ؛ و

يقتصر الترخيص الخاص بهذا المنتج على الحصول على العينات في المنزل والحفاظ على عينات 
 المسحات األنفية األمامية وذلك كوسيلة مساعدة في اكتشاف الحمض النووي الناتج عن فيروس 

SARS-CoV-2، وليس الكتشاف أي فيروسات أو مسببات أمراض أخرى؛ و

يقتصر ترخيص االستخدام الطارئ لهذا المنتج على مدة اإلعالن عن وجود ظروف تجيز الترخيص 
باالستخدام الطارئ لألجهزة الطبية بموجب القسم (1)(b)564 من القانون الفيدرالي لألغذية واألدوية 

ومواد التجميل، U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) 21، ما لم ينتهي اإلعالن أو يتم إلغاء الترخيص أيهما أقرب.
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 مجموعة الحصول على المسحة الذاتية لكوفيد-19 
مع محلول الملح



1

 قم بتنشيط مجموعتك عبر اإلنترنت 
.color.com/covid/activate من خالل

سوف تحتاج إلى الرمز الشريطي الفريد الخاص بك، 
والذي يمكنك إيجاده على أنبوب جمع العينة.

2

 قبل الحصول على العينة الخاصة بك،
اغسل يديك بعناية لمدة 20 ثانية 

وجففهما جيًدا.

ضع كيس المواد ذات 
المخاطر البيولوجية داخل 

صندوق الشحن.
أغلق صندوق الشحن بإحكام.

10

مالحظة: استخدم نفس الصندوق 
الذي وصلتك فيه مجموعتك.

مالحظة: بعد إغالق أنبوب جمع العينة، 
 اغسل يديك بعناية لمدة 20 ثانية 

وجففهما جيًدا. 

افتح غالف عود تنظيف األذن.
مع البدء من طرف يد غالف عود تنظيف 

األذن، افتح الدعامة الورقية. أخرج عود 
تنظيف األذن من غالفه بواسطة يد الغالف.

334

مالحظة: ال تلمس الطرف الناعم بيديك 
أو تضعه على أي سطح.

مالحظة: يمكنك وضع األنبوب في إناء أو 
كوب زجاجي للحفاظ عليه في وضع قائم.

تحذير: لن يتم تحليل العينة الخاصة بك إذا 
لم يتم تنشيط المجموعة. إذا كنت أصغر من 
18 عاًما، يرجى طلب مساعدة والدك أو ولي 

أمرك في إعادة مجموعتك.

9

ضع أنبوب جمع العينة داخل 
كيس المواد ذات المخاطر 

البيولوجية.
ال تقم بإزالة الوسادة الماصة. 

أغلق كيس المواد ذات المخاطر 
البيولوجية بإحكام.

5
أدر طرف عود تنظيف األذن في 

فتحة األنف األخرى، 4 مرات.

 كّرر الخطوة السابقة في فتحة األنف الثانية، 
باستخدام نفس طرف عود تنظيف األذن.

56

مالحظة: سوف تستخدم نفس عود تنظيف 
األذن لكلتا فتحتي األنف.

4
أدر طرف عود تنظيف األذن في 

فتحة األنف األولى، 4 مرات.
 أدخل الطرف الناعم في فتحة أنف واحدة إلى 

 أن يصبح غير ظاهر. مع الضغط بقوة متوسطة 
 على الجانب الداخلي لفتحة أنفك طوال الوقت، 

 قم بحك عود تنظيف األذن بحركة دائرية كبيرة
4 مرات على األقل.

45

مالحظة: أدخل أقل من 1 بوصة في فتحة األنف 
 بالنسبة للكبار وأقل من 1/2 بوصة بالنسبة 

لألطفال األصغر سًنا.

ضع عود تنظيف األذن داخل 
أنبوب جمع العينة. 

7

يجب وضع الطرف الناعم لعود تنظيف 
األذن الذي دخل أنفك في األنبوب أواًل.

8

أدر غطاء أنبوب جمع العينة 
حتى يتم إغالقه بإحكام. 

لقد أوشكت على االنتهاء! تأكد من إغالق 
الجزء العلوي بإحكام.

احتفظ بالغطاء في مكان قريب منك. 
يجب الحفاظ على أنبوب جمع العينة في 

وضع قائم حتى ال ينسكب أي من السائل 
الموجود بداخله. ال تشرب السائل.

3

قم بفك غطاء أنبوب جمع العينة.

D- XX-XXXX- XXXX

أعد المجموعة.
يجب إعادة العينة في نفس يوم حصولك عليها.

12

مالحظة: إذا لم تتمكن من إعادة العينة الخاصة بك في 
.mycovidtest@color.com نفس اليوم، فقم بمراسلة

ضع الصندوق في الظرف 
البريدي لشحن العينة الُمعادة.

أغلق الظرف البريدي لشحن العينة الُمعادة 
بإحكام. تم سداد رسوم شحن العينة 

الُمعادة الخاصة بك مسبًقا.

11

مالحظة: هذه العبوة مصممة خصيًصا 
لشحن العينات التي ُيشتبه في كونها 
تحمل مواًدا معدية. ال تقم باستبدالها.
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