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বাফার তরলের
িলযে সরলে
সোযালবর
অগ্রভাগ(টিপ)
মিষ্কাশি টিউলবর
সেওযালের োলে
কিপলে ৫
বালরর জিে
ঘুরাি।

সোযাব মিকটি িালকর
মিলের মভতলর স াকালির
েিয যীলর যীলর ঘুরাি।
সোযাব মিকটি ৫ বার
ঘুরাি।

টিউলবর পালশ
কলযকবার আেলতা
কলর চাপলত
আপিার আঙুে
বেবহার করুি।
এটি েবণটি
(েেশুিটি) মিমিত
করলত োহায্ে
করলব।
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পরীো শুরু করার
আলগ েযা কলর
আপিার হাত পমরষ্কার
কলর মিি।

পোলকজ সেলক সোযাব
মিক সবর করুি4

একই সোযাব মিক
িালকর অিে মিলে
 ুমকলয পদ্ধমতটি
পুিরায করুি।

সোযাব
মিষ্কাশলির
েিয
মবকারক
(মরএলজন্ট) 
টিউবটি
চাপুি।
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সেি কাতুুলজ ফোফে সচক
করার আলগ ১৫ মিমিলের
জিে অলপো করুি। েযা
কলর এই েিলয কাতুুজটি
একটি েিতে পৃলের উপর
রােুি।

16

অ্যাবট পানববও রয্াবপডঅ্যাবিজেনপরীক্ষারেনয

পরীো শুরুর আলগ, েযা
কলর একটি সোযাব মিক, 
একটি পরীোর য্ন্ত্র, একটি
বাফার সবাতে এবং একটি
মিষ্কাশি টিউব সবর করুি।
পরীোর য্ন্ত্রটিলক এর
পোলকমজং সেলক সবর
করুি।

3
বাফার সবাতে সেলক
কোপটি েুলে সফেিু।
বাফার সবাতেটি োাঁড়া
কলর যলর রােুি এবং
মিষ্কাশি টিউলবর মফে-
োইি পয্ুন্ত পূণু িা হওযা
পয্ুন্ত বাফার তরে মেলয
মিষ্কাশি টিউবটি পূরণ
করুি
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9 সেকপলযলন্ট
সোযাব ভাঙ্গিু
এবং সোযাব
টিউবটিলত সরলে
মেি। মিষ্কাশি
টিউলবর কোপটি
বন্ধ করুি।

মিষ্কাশি টিউলবর
িীলচ িজলের
কোপটি েুেিু।

10
পরীোর য্লন্ত্রর িিিুার গলতু ৫
সফাাঁো েবণ (েেশুি)মেি। এটি
হলয সগলেই িজলের কোপটি বন্ধ
করুি।

নিজে স োয়োব পরীক্ষো করোর নিজদে শাবোব ী
মিলজ সোযাব সেি করলবি িা য্মে:

গত ২৪ ঘন্টোয়
আপিার িাক সেলক
রক্ত পলড় োলক

গত ৪  প্তোজে
আপিার িালকর সকাি
অলরাপচার (োজুামর)
হলয োলক

গত ৮  প্তোজে
আপিার িুলে
সকািও আঘাত
সেলগ োলক

স োয়োব পরীক্ষোর পদ্ধনি
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১৫ মিমিলের

সেি কাতুুলজ ফোফে
পড়ুি।আপনি যনদ "C" এবং "T"
উভয় অবস্থোজিই একটি  োইি
সদখজি পোি িজব এটি পরীক্ষোর
ফ োফ পনেটিভ েজয়জে িোর
ইনিি সদয়।
আরও মূ যোয়ি এবং
নিনিিকরণমূ ক পরীক্ষোর েিয
দয়ো কজর ডোক্তোজরর  োেোযয নিি।

আপনি যনদ একটি  োইি সকব "C" 
অবস্থোজি সদখজি পোি, তাহলে এটি একটি
সিলগটিভ ফোফলের ইমঙ্গত সেয।

আপনি যনদ সকব "T" অবস্থোজি একটি  োইি
সদখজি পোি, তাহলে আপিার পরীোর
ফোফে অকায্ুকর হলযলি। েযা কলর
পরীোটি আবার অিে সেি মকলে করুি।

েিস্ত বেবহৃত সোযাব
মিক, মরএলজন্ট টিউব এবং
সেি কাতুুজ
বালযাহাজারু্ বোলগ
সফেিু।

পরীোর পলর
আপিার হাত
পমরষ্কার করুি।

পনেটিভ সিজেটিভ অকোযেকর


