
• Dapat na maibalik ang iyong sample 
sa mismong araw na kinuha mo iyon. 

• Tiyaking maghugas ng iyong mga kamay!

• Tiyaking itabi ang kahon na pinaglagyan 
ng iyong kit. Gagamitin mo iyon para 
maibalik ang iyong sample.

• Maingat na basahin ang mga tagubilin at 
sunod-sunod na sundin ang mga panuto.

• Kung wala ka pang 18 taong gulang 
at kumukuha ng sarili mong sample, 
hilingin sa magulang o tagapag-alaga 
na basahin ang mga tagubilin at 
tumulong sa pagbabalik ng iyong kit.

• Dapat na sa loob LANG ng iyong ilong 
ipasok ang malambot na dulo swab. 
Huwag hayaang sumayad ito sa anumang 
iba pang bagay. Kung sasayad ang swab 
sa anumang iba pang surface, humiling 
ng bagong kit.

Bago ka magsimula:

       Na-activate mo ba ang iyong kit?

       Kumuha ka ba ng sample sa magkabilang butas ng ilang mo?

Checklist bago ibalik ang iyong kit:

Bisitahin ang color.com/sample-return para malaman ang iba pa.

Kasama sa iyong kit ang:

Mga Tagubilin sa Paggamit sa Tahanan

COVID-19 Self-Swab Collection Kit na may Saline

Para lang sa paggamit nang may reseta, Para sa paggamit na IVD, Para sa paggamit sa ilalim 
ng pahintulot sa pang-emergency na paggamit lang, Para magamit ng mga indibidwal na edad 

18 taon at higit pa (siya mismo ang kumuha), 14 taon at higit pa (siya mismo ang kumuha sa ilalim 
ng pangangasiwa ng adult), o 2 taon at higit pa (kinuha sa tulong ng adult)

May mga tanong ka ba?
Pumunta sa support.color.com o makipag-ugnayan sa 
amin sa mycovidtest@color.com o (844) 352-6567.

Hindi na-clear o aprubado ng FDA ang produktong ito, ngunit pinahintulutan  
ng FDA para sa pang-emergency na paggamit sa ilalim ng EUA;

Pinahintulutan lang ang produktong ito para sa pagkuha sa bahay at pagpapanatili  
ng mga specimen ng anterior nasal swab (swab malapit sa labas ng ilong) bilang 
tulong sa pagdetekta ng nucleic acid mula sa SARS-CoV-2, hindi para sa anumang iba 
pang virus o pathogen; at,

Pinahihintulutan lang ang pang-emergency na paggamit sa produktong ito sa itatagal 
lang ng deklarasyon na may mga sitwasyong nagbibigay-pahintulot sa paggamit 
ng pang-emergency na paggamit ng mga medical device sa ilalim ng Seksyon 564(b)
(1) ng Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), maliban kung 
wakasan ang deklarasyon o binawi ang pahintulot nang mas maaga.
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COVID-19 Self-Swab Collection Kit na may Saline



1

I-activate ang iyong kit online sa
color.com/covid/activate.
Kailangan mo ang iyong natatanging 
barcode, na makikita mo sa iyong 
collection tube.
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Bago kunin ang iyong sample, 
hugasang mabuti ang iyong 
mga kamay nang 20 segundo 
at tuyuing mabuti ang mga ito.

Ilagay ang biohazard 
bag sa shipping box.
Isara at i-seal ang kahon 
para sa pagpapadala.
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Tandaan: Gamitin ang 
parehong kahon na 
pinaglagyan ng iyong kit.

Tandaan: Matapos isara ang 
collection tube, hugasang mabuti ang 
iyong mga kamay nang 20 segundo 
at tuyuing mabuti ang mga ito. 

Buksan ang swab package.
Simula sa dulong hawakan ng 
swab package, pilasin ang papel 
na backing. Hilahin sa handle ang 
swab palabas sa packaging nito.

334

Tandaan: Huwag hawakan ng iyong 
mga kamay ang malambot na dulo 
o ilapag ito sa anumang surface.

Tandaan: Puwede mong ilagay ang 
tube sa isang garapon o baso para 
mapanatili itong nakatayo.

Babala: Hindi susuriin ang iyong sample 
kung hindi na-activate ang kit. Kung 
wala ka pang 18, hilingin sa isang 
magulang o tagapag-alaga na 
tumulong sa pagbabalik ng iyong kit.
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Ilagay ang collection tube 
sa biohazard bag.
HUWAG alisin ang absorbent 
pad. I-seal ang biohazard bag.

5
Iikot ang dulo ng swab sa kabilang 
butas ng ilong, nang 4 na beses.
Ulitin ang naunang hakbang sa 
pangalawang butas ng ilong, gamit 
ang parehong dulo ng swab.
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Tandaan: Gagamitin mo ang parehong 
swab para sa magkabilang butas ng ilong.

4
Iikot ang dulo ng swab sa 
unang butas ng ilong, 4 na beses.
Ipasok ang malambot na dulo sa isang 
butas ng ilong, hanggang sa hindi na ito 
nakikita. Sa katamtamang diin sa loob ng 
butas ng iyong ilong, paikot na ikiskis ang 
swab nang hindi bababa sa 4 na beses.
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Tandaan: Ipasok ang hindi hihigit sa 
1 pulgada sa butas ng ilong para sa mga 
adult at hindi hihigit sa 1/2 pulgada para 
sa mga bata.

Ilagay ang swab 
sa collection tube. 
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Dapat na maunang ipasok sa 
tube ang malambot na dulo ng 
swab na ipinasok sa iyong ilong.
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Mahigpit na ipihit pasara 
ang takip ng collection tube. 
Halos tapos ka na! Tiyaking mahigpit  
na nakasara ang takip.
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Panatilihing nasa malapit ang 
takip. Dapat panatilihing nakatayo 
ang collection tube, para wala 
kang matapong likido. Huwag 
inumin ang likido.

Pihitin para buksan ang 
takip ng collection tube.

D- XX-XXXX- XXXX

Ibalik ang kit.
Dapat na ibalik ang iyong sample sa mismong 
araw na kinuha mo iyon.
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Tandaan: Kung hindi mo maibalik ang iyong 
sample sa mismong araw, makipag-ugnayan sa 
mycovidtest@color.com.

Ilagay ang kahon sa 
return shipping mailer.
I-seal ang return shipping mailer. 
Bayad na ang iyong return shipping.
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Tandaan: Sadyang dinisenyo 
ang packaging na ito para sa 
pagpapadala ng mga sample 
na hinihinalang nagdadala ng 
mga nakahahawang substance. 
HUWAG palitan ito.
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