
மூக்கு துவாரத்துக்குள் ஸ்வாப் குச்சியை 
நுயைக்கவும் (சுமார் 1.5cm முதல் 2cm வயர). 
மூக்கு துவாரம் ஒவ்வவான்றின்  உட்புறச் 
சுவயரச் சுற்றிலும் ஸ்வாப் குச்சியைக் 
குயறந்தது 4 முயறததய்க்கவும்.
மாதிரியைச் சேகரிக்க 
15 வினாடிகள் 
எடுத்துக் ககாள்ளவும்.

ஸ்வாப் வசய்வதற்கான வசைல்முயற

கடந்த 24 மணி 
தேரத்தில்
மூக்கில் 
இரத்தக் கேிவு

கடந்த 4 
வாரங்களில்
மூக்கில் அறுயவ 
ேிகிச்யே

கடந்த 8 
வாரங்களில்
முகத்தில் காைம் 
ஏற்பட்டிருந்தால்

21
பரிசோதயனயைத்
கதாடங்குமுன் 
உங்கள் யககயள 
சுத்தம் கேய்ைவும்.

QUIDEL QUICKVUE என்டிஜன் வியரவு பரிதசாதயனக்கு

ஏற்கனசவ திரவம் 
நிரப்பப்பட்ட ஒரு 
குழாைிலிருந்து அதன்
மூடியை அகற்றவும். 
குழாயை அதன் 
பிடிமானத்தில் மீண்டும் 
யவக்கவும்.

3
மூக்கு ஸ்வாப் குச்ேியைச் 
சுற்றிைிருக்கும் தாயள 
உரித்து எடுக்கவும்.

4

5
திறந்திருக்கும் திரவம் 
நிரப்பப்பட்ட குழாைில் 
உடனடிைாக ஸ்வாப் 
குச்ேியை 
நுயழக்கவும். 
குழாைின் 
அடிப்பகுதியைக் குச்ேி 
கதாட சவண்டும். 3 
அல்லது 4 முயற 
குச்சியைச் 
சுைற்றவும்.

6 குயறந்தது ஒரு 
ேிமிடம் ஸ்வாப் 
குச்ேியைக் குழாைில் 
அப்படிசை விட்டு
விடவும்.

1

ஸ்வாப் குச்சியை வவளிைில் எடுக்கும்தபாது, குச்சிைின் நுனியை 
குைாைின் சுவற்றில் முடிந்தவயர ததய்க்கவும். அப்தபாதுதான் 
அதிகமான திரவம் வவளிைாகும். ஸ்வாப் குச்ேிைின் நுனியைத் 
கதாட சவண்டாம். ஸ்வாப் குச்சியைப் பதைாஹசார்ட் யபைில் 
அப்புறப்படுத்தவும்.

7

சுை-ஸ்வாப் வசய்வதற்கான வைிமுயறகள்

இக் காரணங்களுக்காகப் பரிசோதயனயை
சமற்ககாள்ள சவண்டாம்:

ஸ்வாப் குச்ேிைின் 
நுனியைத் கதாட

சவண்டாம்

குயறந்தது 1 
நிமிடத்திற்கு 

ஸ்வாப் 
குச்ேிைியை
உள்சள 
விட்டு 

விடவும்!



8 பரிசோதயன துண்டு
உள்ள யபயைக் 
சகாடிட்ட இடத்தில்
கிழிக்கவும். 
பரிசோதயன 
துண்யடக் கவனமாக 
கவளிைில் எடுக்கவும். 
அதன் தமற்பகுதியை
மட்டும் பிடிக்கவும்.

9

10

திறந்திருக்கும் திரவம் 
நிரப்பப்பட்ட குழாைில்
பரிசோதயன துண்யட 
நுயழக்கவும். பரிசோதயன 
துண்டில் காணப்படும் அம்பு 
குறிகள் கீழ் சநாக்கி இருக்க 
சவண்டும்.

குைாைிலிருந்து பரிதசாதயனத் துண்யட அகற்றிைவுடன் 5 ேிமிடங்களுக்குள் அதில் 
ததான்றும் முடியவப் படிக்க தவண்டும். தவறான முடிவுகயளத் தவிர்க்க இது உதவும். 
இவ்சவயளைில் பரிசோதயன துண்யட ஒரு தட்யடைான சமற்பரப்பில் யவக்கவும்.

• இளஞ்ேிவப்பு - ேிவப்பு 
நிறத்தில் பரிசோதயனக் 
சகாடு மற்றும் நீல 
நிறத்தில் கட்டுப்பாட்டுக் 
சகாடு சதான்றினால், 
இது தேர்மயறைான 
பரிதசாதயன முடியவக்
குறிக்கும்.

• நீல நிற கட்டுப்பாட்டுக் சகாடு மட்டும் சதான்றினால், இது 
எதிர்மயறைான பரிதசாதயன முடியவக் குறிக்கும்

• இளஞ்ேிவப்பு - ேிவப்பு பரிசோதயனக் சகாடு 
சதான்றினாலும் கூட, நீல நிற பரிசோதயனக் சகாடு 
சதான்றாமல் இருக்கலாம். மற்றும் பின்னணி நிறம் 
கதளிவாக இல்லாமல், பரிசோதயனைின் முடியவ
வாேிப்பதில் இயடயூறாக இருக்கலாம். அப்படி என்றால் 
பரிதசாதயனைின் முடிவு வசல்லுபடிைாகாது. மற்வறாரு 
பரிதசாதயனக் கருவியைக் வகாண்டு பரிதசாதயனயை 
மீண்டும் வசய்ைவும்.

12 பரிசோதயனக்குப் 
பிறகு உங்கள் 
யககயள சுத்தம் 
கேய்ைவும்.

2

சநர்மயறைான 
(பாேிடிவ்) முடிவு

எதிர்மயற 
(கநகடிவ்) முடிவு

முடிவு 
கேல்லுபடிைாகாது

2

பரிதசாதயனத் துண்டில்
முடிவுகயள சரிபார்க்கும் 
முன் 10 ேிமிடங்கள் 
காத்திருக்கவும்.

11

தேர்மயற முடிவு அல்லது 
வசல்லுபடிைாகாத முடிவு   இரண்டு 
முயற ஏற்பட்டால், இப்பரிதசாதயன

முடியவ தமலும் மதிப்பீடு வசய்வதற்கும், 
அதயன உறுதிப்படுத்தும் பரிதசாதயன 
வசய்வதற்கும் தைவுவசய்து மருத்துவ 

உதவியை ோடவும்.

ஸ்வாப் வசய்வதற்கான வசைல்முயற

QUIDEL QUICKVUE என்டிஜன் வியரவு பரிதசாதயனக்கு
சுை-ஸ்வாப் வசய்வதற்கான வைிமுயறகள்

இங்சக கிழிக்கவும்

இங்
சக 
பிடித்
துக்
ககாள்
ளவும்

சோதயனத் துண்யட 
குயறந்தது 10 நிமிடங்களுக்கு 

உள்சள விட்டு விடவும்! 

அம்பு 
குறிகள்
கீழ் 
சநாக்கி
இருக்க
சவண்
டும் 


