
নিষ্কাশি বাফার টিউব থেকে
সীল খুকল থফলিু
এবং নিশ্রকের জিয থসাযাবটি
নিষ্কাশি বাফার টিউকবর
িকযয থ াোি। বাফার
টিউবটি চাপার সিয
থসাযাবটি ১০ বার িাডুি।

থসাযাব নিেটি িাকের নিকের নিতকর
থ াোকির সিয যীকর যীকর ঘুরাি।
থসাযাব নিেটি িাকের নিকের িকযয
োো অবস্থায ১০ বার ঘুরাি।

টিউকবর পাকশ
েকযেবার আলকতা
েকর চাপকত আপিার
আঙুল বযবহার
েরুি। এটি েবেটি
(সলশুিটি) নিনশ্রত
েরকত সাহায্য েরকব।

নিজে স োয়োব পরীক্ষো করোর নিজদে শাবোব ী

স োয়োব পরীক্ষোর পদ্ধনি
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পরীক্ষা শুরু েরার
আকে দযা েকর
আপিার হাত পনরষ্কার
েকর নিি।

পযাকেজ থেকে থসাযাব
নিে থবর েরুি3

এেই থসাযাব নিে িাকের
অিয নিকে  ুনেকয পদ্ধনতটি
পুিরায েরুি।

থসাযাব
নিষ্কাশকির
সিয
নবোরে
(নরএকজন্ট) 
টিউবটি
চাপুি।

টিউকবর উপকর
িজকলর েযাপটি
শক্তিাকব
চাপুি।
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পরীক্ষার জিয রাখা
োতুুকজর িিিুার পাকের
উপকর ৪ থফাোঁটা নদি।

১৫ নিনিকটরথটি োতুুকজ ফলাফল থচে েরার আকে
১৫ নিনিকটর জিয অকপক্ষা েরুি। দযা
েকর এই সিকয োতুুজটি এেটি সিতল
পৃকের উপর রাখুি।

পনেটিভ সিজেটিভ অকোর্েকর

সিস্ত বযবহৃত থসাযাব
নিে, নরএকজন্ট টিউব এবং
থটি োতুুজ
বাকযাহাজারু্ বযাকে
থফলিু।

পরীক্ষার পকর
আপিার হাত
পনরষ্কার েরুি।

14

এসনর্ বাকযাকসন্সর অযানন্টকজি রয্ানপর্ পরীক্ষার জিয

পরীক্ষা শুরুর আকে, দযা েকর এেটি
থসাযাব নিে, এেটি পরীক্ষার য্ন্ত্র, 
এেটি সীল েরা নিষ্কাশি বাফার টিউব
এবং এেটি িজল েযাপ থবর েরুি।
পরীক্ষার য্ন্ত্রটিকে এর পযাকেনজং থেকে
থবর েরুি।

২.০ থসনি

নিকজ থসাযাব থটি েরকবি িা য্নদ:

েত ২৪ ঘন্টোয়
আপিার িাে থেকে
রক্ত পকড োকে

েত ৪  প্তোজে
আপিার িাকের থোি
অকরাপচার (সাজুানর)
হকয োকে

েত ৮  প্তোজে
আপিার িুকখ
থোিও আঘাত
থলকে োকে

২.০ থসনি

থটি োতুুকজ ফলাফল
পডুি।আপনি র্নদ "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  োেোর্য নিি।

আপনি র্নদ একটি  োইি সকব "C" 
অবস্থোজি সদখজি পোি, তাহকল এটি এেটি
থিকেটিি ফলাফকলর ইনিত থদয।

আপনি র্নদ সকব "T" অবস্থোজি একটি  োইি
সদখজি পোি, তাহকল আপিার পরীক্ষার
ফলাফল অোয্ুের হকযকি। দযা েকর
পরীক্ষাটি আবার অিয থটি নেকট েরুি।


