For Outside USA Use Only • In Vitro Diagnostic Use • Do Not Reuse

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

SIMPLIFIED CHINESE

The OraQuick® HIV Self-Test is an in-vitro diagnostic medical device (IVD) that is used for self-testing of antibodies for HIV-1 and HIV-2 in oral fluid. This test is intended as an aid to detect antibodies to HIV-1 and
HIV-2 from infected individuals. You must follow the test directions carefully to get an accurate result.

VIEW INSTRUCTIONS

WARNING: If you are on HIV treatment you may get a false result. Clinical data has not been collected to demonstrate the performance of OraQuick® HIV Self-Test in individuals that are undergoing PrEP.
Do not eat or drink for at least 15 minutes before you start the test or use mouth cleaning products 30 minutes before you start the test.

www.self-test.com

HOW TO USE THE ORAQUICK® HIV SELF-TEST KIT
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YOU WILL NEED A WAY TO TIME THE TEST

Kit contains: test kit, test stand, instructions
for use and disposal bag. Remove these
items to begin testing.

Tear open the pouch containing the tube.

Your test kit contains two pouches.

8

DO NOT pour out the liquid. DO NOT drink.

Remove the cap.

10

9

X1

Slide the tube into the stand.

11

20 min.

 Result Window

AND
Flat Pad 

Preservative
THROW AWAY.
Not needed for the test.
DO NOT EAT.

Tear open pouch containing the test device and remove. DO NOT touch the flat pad with your fingers. DO NOT eat or
swallow the preservative.

INTERPRETING RESULTS

X1

fifig.g.11

Wait

fifig.g.22

Press the Flat Pad firmly against your gum and swab it along your upper gum once (fig. 1) and your
lower gum once (fig. 2).

Read

LEAVE IT THERE for 20 MINUTES before reading the results. DO NOT read the result
after 40 minutes.

Put the flat pad all the way into the tube
until it touches the bottom.

Read test results in a well-lit area

HIV POSITIVE RESULT

HIV NEGATIVE RESULT
IF READ BEFORE 20 MINUTES, RESULT MAY NOT BE CORRECT

Two complete lines, even if the line is faint,
means you may be HIV POSITIVE and you
need to seek additional testing by a trained
professional to confirm an HIV diagnosis.
99.4% of people (152 out of 153) correctly
reported their result as positive. This means
that 1 out of 153 people infected with HIV
reported a negative test result. This is called
a false negative.

As soon as possible . . .
Visit your nearest
HIV Testing Centre or
Health Facility

INVALID RESULT
If there is no line next to the “C” (even when
there is a line next to the “T”), the test line
or control line are not complete (all the way
across the window), or a red background
makes it impossible to read the test, the test
is not working and should be repeated.
You will need to obtain another test.

ONE LINE next to the “C” and NO line
next to the “T”, your result is HIV
NEGATIVE.
Seek regular testing. If you
may have been exposed to
HIV, test again in 3 months.

99.0% of people (717/724) correctly
reported their result as negative. This
means that 7 out of 724 people not
infected with HIV reported a positive test
result. This is called a false positive.

1.8% of study subjects (16 out of 900) failed
to obtain a test result.

NOT SURE OF RESULT

DISPOSE

You do not know your result or you are unsure of your result. Visit your nearest HIV Testing Centre or Health Facility to test again.

Remove the test stick, put the cap on the test tube, place in the disposal bag provided and throw away all contents in the normal trash.

PRODUCT INFORMATION

LIMITATIONS OF THE TEST
• Oral bleeding may result in an invalid result. If the test result is invalid, visit your nearest testing centre or healthcare facility.
• The OraQuick® HIV Self-Test may not detect HIV infections that have occurred within the last 3 months.
• For a positive result, the intensity of the test line does not necessarily equal the amount of antibody in the specimen.
• This product has not been evaluated for use in self-testing for individuals younger than 18 years of age.
INTERFERING SUBSTANCES AND UNRELATED MEDICAL CONDITIONS
If you are HBV, HCV or HTLV (I/II) positive, you may get a false result. It is recommended that users observe a 15 minute wait period after food and drink and a 30 minute wait period after using oral care products.

Visit your nearest HIV Testing
Centre or Health Facility to
test again.

EXPLANATION OF SYMBOLS

5X4-1000, 5X4-1001, 5X4-2001
WARNINGS AND PRECAUTIONS
• DO NOT use the test if you are HIV positive.
• DO NOT use if any of the package contents are missing, broken, or open.
• DO NOT use the test if it has been exposed to household cleaning products (i.e. bleach).
• If today is after the ‘Use By’ on the outside of the pouch, do not use this test.
• Remove dental products such as dentures or any other products that cover your gums prior to the oral fluid collection.
• If you have participated in a HIV vaccine clinical trial, you may get a positive result using this test, but it may not mean that you are infected with HIV. You should seek follow-up with your health facility.

The test did not work properly.

Batch Code

Catalog Number

Caution, Consult Accompanying
Documents

Consult Instructions for Use

Do Not Reuse

In Vitro Diagnostic Medical Device

Manufacture

Date of Expiration

Temperature Limitation

Use By

Age Restriction

Date of Manufacturing
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仅限美国境外使用 • 体外诊断用途 • 切勿重复使用

SIMPLIFIED CHINESE

使用说明

ENGLISH

OraQuick® HIV 自我检测是一款体外诊断医疗器械 (IVD)，用于自我检测唾液中的 HIV-1 和 HIV-2 抗体。该检测旨在帮助受感染者检测 HIV-1 和 HIV-2 抗体。为确保结果准确，您必
须严格遵循检测说明操作。

查看说明

警告：如果您正在接受艾滋病治疗，则可能会得到错误结果。尚未收集临床数据证明 OraQuick® HIV 自我检测对于正在接受 PrEP 治疗的人群的有效性。开始检测前至少
15 分钟内切勿进食或饮水，也切勿在开始检测前 30 分钟内使用口腔清洁产品。

www.self-test.com

HIV 自我检测

如何使用 ORAQUICK® HIV 自我检测套装
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在检测期间，您必须能够定时

套装包含：检测套装、检测架、使用
说明和处置袋。取出这些检测装置以
开始检测。

检测套装里有两个袋子。

8

撕开装有试管的袋子。

取下导管帽。

将试管滑入检测架。

10

9

X1

切勿倒出液体。切勿饮用。

11

 结果窗口

和
扁平护垫 

防腐剂
丢掉。
这项检测不需要。
切勿食用。

撕开包含检测装置的袋子，取出检测装置。切勿用手指触摸扁平护垫。切勿食用或吞咽防腐剂。

解读结果

X1

fig.g.11
fi图

fig.g.22
fi图
将扁平护垫放入试管，直至接触到
试管底部

将扁平护垫牢牢按在牙龈上，沿上牙龈擦拭一次（图 1），
再沿下牙龈擦拭一次（图 2）。

静置 20 分钟，然后读取结果。如果超过 40 分钟，不要读取结果。

在光线充足的地方读取检测结果

艾滋病毒 (HIV) 阳性结果

HIV 阴性结果
如果不到 20 分钟就读取结果，结果可能不正确

如果显示两条完整的线条，即使线
条颜色淡，也意味着您可能呈 HIV
阳性，需要由受过培训的专业人员
进行额外测试以确认 HIV 诊断。
99.4% 的人（153 人中有 152 人）
报告的阳性结果是正确的。 这意
味着 153 名感染 HIV 的人中有 1
人报告了阴性检测结果。这称为假
阴性。

尽快. . . .
到离您最近的艾
滋病检测中心或
医疗机构就诊

“C”旁边显示一条线，“T”旁边
不显示任何线条，HIV 检测结果就
是阴性的。

无效结果
如果“C”旁边未显示线条
（即使“T”旁边显示了一条线），
并且检测线条或对照线条显示不完整
（完全横穿窗口），或者红色背景
使得无法读取检测结果，则检测无
效，应重新检测。您需要使用新的检
测套装。

进行定期检测。
如果您可能已经接
触过艾滋病毒，
请在 3 个月后再
次检测。

99.0% 的人（724 人中有 717 人）
报告的阴性结果是正确的。这意味
着 724 名未感染 HIV 的人中有 7
人报告了阳性检测结果。这称为假
阳性。

1.8% 的研究受试者（900 人中有
16 人）未能获得检测结果。

不确定结果

丢弃

您不知道或不确定结果。到离您最近的艾滋病检测中心或医疗机构就诊，进行再次检测。

取出检测条，将试管帽放在试管上，将所有内容物放入提供的处置袋中，丢弃在日常垃圾中。

产品信息

检测未能正常生效。
到离您最近的艾滋病检测
中心或医疗机构就诊，
进行再次检测。

符号说明

5X4-1000, 5X4-1001, 5X4-2001
警告和注意事项
• 如果您是 HIV 阳性，切勿进行本检测。
• 如果包装中的任何物品遗失、损坏或已被打开，切勿使用
• 如果检测套装已受家用清洁产品（即漂白剂）污染，切勿使用此检测。
• 如果您使用本品的日期已经超过袋子外面标记的“到期日”，请勿使用此检测产品。
• 在收集唾液之前，摘掉牙科产品，如假牙或其他任何遮盖牙龈的产品。
• 如果您参加过艾滋病毒疫苗临床试验，那么此检测可能会出现阳性结果，但这并不意味着您感染了艾滋病毒。您应该到医疗机构进行后续治疗。
检测的局限性
• 口腔流血可能会导致结果无效。如果检测结果无效，请到离您最近的检测中心或医疗机构就诊。
• OraQuick® HIV 自我检测可能无法检测到最近 12 个月内发生的 HIV 感染。
• 对于阳性结果，检测线的颜色深浅不一定代表标本中抗体的含量。
• 本产品未经过评估可用于 12 岁以下个人的自检。
干扰物质和无关医疗病况
如果您是 HBV, HCV 或 HTLV (I/II) 阳性，那么可能会得到错误结果。建议使用者在进食和饮水后等待 15 分钟，在使用口腔护理产品后等待 30 分钟再进行检测。

批号

目录编号

注意，请参阅随附文件

请参阅使用说明

切勿重复使用

体外诊断医疗器械

制造商

失效日期

温度限制

到期日

年龄限制

生产日期
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Untuk Kegunaan Di Luar USA Sahaja • In Vitro Kegunaan Diagnostik • Jangan Guna Semula

MALAY
TAMIL

ARAHAN PENGGUNAAN
Swauji HIV OraQuick® adalah peranti perubatan diagnostik in-vitro (IVD) yang digunakan untuk swauji antibodi bagi HIV-1 dan HIV-2 dalam bendalir oral. Ujian ini bertujuan sebagai bantuan untuk mengesan antibodi kepada HIV-1 dan HIV-2 daripada individu yang dijangkiti. Anda
mesti mengikut arahan ujian dengan teliti untuk mendapat keputusan yang tepat.
AMARAN: Jika anda sedang menjalani rawatan HIV anda mungkin mendapat keputusan yang salah. Data klinikal belum dikumpul untuk menunjukkan prestasi Swauji HIV OraQuick® pada individu yang sedang menjalani PrEP. Jangan makan atau minum
sekurang-kurangnya 15 minit sebelum anda memulakan ujian atau menggunakan produk pembersih mulut 30 minit sebelum anda memulakan ujian.

VLIHAT ARAHAN
www.self-test.com

SWAUJI HIV

CARA MENGGUNAKAN KIT SWAUJI HIV ORAQUICK®
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ANDA MEMERLUKAN CARA UNTUK MENCATAT MASA
UJIAN

Kit mengandungi: kit ujian, tempat ujian,
arahan penggunaan and beg pelupusan.
Keluarkan item-item tersebut untuk memulakan
pengujian.

x

Kit ujian anda mengandungi dua kantung.

8

Koyakkan kantung yang mengandungi tabung.

10

9

X1

JANGAN curah cecair itu. JANGAN minum.

Tanggalkan penutup.

Sorong tabung ke tempat letak.

11

20 min.

 Tetingkap Keputusan

DAN
Pad Rata 

Pengawet
BUANG.
Tidak diperlukan untuk ujian.
JANGAN MAKAN.

Koyakkan kantung yang mengandungi peranti ujian dan keluarkan. JANGAN sentuh pad rata dengan jari anda. JANGAN
makan atau telan pengawet.

MENTAFSIR KEPUTUSAN
KEPUTUSAN HIV POSITIF

X1

fig.g.11
firaj.

Tunggu

fig.g.22
firaj.

Tekan Pad Rata dengan kemas terhadap gusi anda dan kesatkan sepanjang gusi atas anda sekali
(raj. 1) dan gusi bawah anda sekali (raj. 2).

Baca

TINGGALKAN IA DI SITU selama 20 MINIT sebelum membaca keputusan.

Letakkan pad rata jauh ke dalam tabung
sehingga ia menyentuh bahagian bawah.

JANGAN baca keputusan selepas 40 minit.

Baca keputusan ujian di kawasan terang

99.4% daripada mereka (152 daripada 153)
telah melaporkan keputusan mereka dengan
betul sebagai positif. Ini bermaksud
1 daripada 153 orang yang dijangkiti HIV telah
melaporkan keputusan ujian negatif.
Ini dipanggil negatif palsu.

KEPUTUSAN TIDAK SAH

KEPUTUSAN HIV NEGATIF

Dua garisan lengkap, walaupun garisannya
kabur, ia bermaksud anda mungkin HIV POSITIF
dan perlu meminta pengujian tambahan
oleh ahli profesional yang terlatih untuk
mengesahkan diagnosis HIV.

Jika tiada garisan di sebelah “C” (walaupun
ada garisan di sebelah “T”), garisan
ujian atau garisan kawalan itu tidak
lengkap (merentasi seluruh tetingkap),
atau latar belakang merah menyebabkan
keputusannya tidak dapat dibaca, ujian ini
tidak berfungsi dan harus diulang. Anda
perlu mendapatkan ujian lain.

JIKA DIBACA SEBELUM 20 MINIT, KEPUTUSANNYA MUNGKIN TIDAK BETUL

Secepat mungkin . . .
Kunjungi Pusat
Pengujian HIV atau
Kemudahan Kesihatan
anda yang terdekat

SATU GARISAN di sebelah “C” dan
TIADA garisan di sebelah “T”, keputusan
anda adalah HIV NEGATIF.
99.0% daripada mereka (717/724)
telah melaporkan keputusan mereka
dengan betul sebagai positif. Ini
bermaksud 7 daripada 724 orang yang
tidak dijangkiti HIV telah melaporkan
keputusan ujian positif. Ini dipanggil
positif palsu.

TIDAK PASTI DENGAN KEPUTUSAN
Anda tidak tahu keputusan anda atau anda tidak pasti dengan keputusan anda. Kunjungi Pusat Pengujian HIV atau Kemudahan Kesihatan anda yang
terdekat untuk membuat ujian sekali lagi.

Minta pengujian berkala.
Jika anda mungkin
terdedah kepada HIV,
buat ujian sekali lagi dalam
3 bulan.

Ujian tidak berfungsi
dengan sempurna.
Kunjungi Pusat Pengujian
HIV atau Kemudahan
Kesihatan anda yang
terdekat untuk membuat
ujian sekali lagi.

1.8% daripada subjek kajian (16 daripada
900) gagal memperoleh keputusan ujian.

LUPUS
Keluarkan batang ujian, letakkan penutup pada tabung uji, masukkan ke dalam beg pelupusan yang disediakan dan buang semua kandungan di dalam tong sampah biasa.

MAKLUMAT PRODUK

PENERANGAN SIMBOL

5X4-1000, 5X4-1001, 5X4-2001
AMARAN DAN PENGAWASAN
• JANGAN gunakan ujian ini jika anda HIV positif.
• JANGAN gunakan jika mana-mana kandungan pembungkusan ini hilang, pecah atau terbuka.
• JANGAN gunak ujian ini jika ia telah terdedah kepada produk pembersih ruman (iaitu peluntur). • Jika hari ini melepasi ‘Guna Sebelum’ di luar kantung, jangan gunakan ujian ini.
• Tanggalkan produk pergigian seperti dentur atau sebarang produk lain yang menutup gusi anda sebelum pengumpulan bendalir oral.
• Jika anda mengambil bahagian dalam percubaan klinikal vaksin HIV, anda mungkin mendapat keputusan positif menggunakan ujian ini, tetapi itu tidak bermaksud yang anda telah dijangkiti HIV. Anda harus meminta susulan
dengan kemudahan kesihatan anda.
PENGEHADAN TERHADAP UJIAN
• Pendarahan oral boleh menyebabkan keputusan yang tidak sah. Jika keputusan ujian tidak sah, kunjungi pusat pengujian atau kemudahan kesihatan anda yang terdekat.
• Swauji HIV OraQuick® tidak boleh mengesan jangkitan HIV yang telah berlaku dalam tempoh 3 bulan lepas.
• Untuk keputusan positif, keamatan garisan ujian tidak semestinya sama dengan jumlah antibodi di dalam spesimen.
• Produk ini belum dinilai untuk kegunaan dalam swauji bagi individu berumur kurang dari 12 tahun.
BAHAN YANG MENGGANGGU DAN KEADAAN PERUBATAN YANG TIDAK BERKAITAN
Jika anda positif HBV, HCV atau HTLV (I/II), anda mungkin mendapat keputusan yang salah. Pengguna disyorkan supaya mematuhi 15 minit tempoh menunggu selepas makanan dan minuman serta 30 minit tempoh
menunggu selepas menggunakan produk penjagaan oral.

Kod Kelompok

Nombor Katalog

Awas, Rujuk Dokumen yang Disertakan

Rujuk Arahan untuk Penggunaan

Jangan Guna Semula

Peranti Perubatan Diagnostik In Vitro

Perkilangan

Tarikh Luput

Pembatasan Suhu

Guna Sebelum

Sekatan Umur

Tarikh Pengilangan
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பயன்ப�த்�வதற்கான வழிகாட்�தல்கள்

OraQuick® எச்.ஐ.வ� �யப�ேசாதைன என்ப� வாய்வழித் திரவத்தில் எச்.ஐ.வ�-1 மற்�ம் எச்.ஐ.வ�-2 எதிர்ப்�ரதங்கள�ன் �யப�ேசாதைனக்காகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஆய்�க்�டச் ேசாதைன �ைறய�லான
ேநாயறிதல் சார்ந்த ம�த்�வச் சாதனம் (IVD). பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள�டம் எச்.ஐ.வ�-1 மற்�ம் எச்.ஐ.வ�-2 எதிர்ப்�ரதங்கைளக் கண்டறிய உத�வைத இந்தப் ப�ேசாதைன ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�.
�ல்லியமான ���கைளப் ெப�வதற்�, ப�ேசாதைன வழிகாட்�தல்கைள ந�ங்கள் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்.

வழிகாட்�தல்கைளக் காண்க

எச்ச�க்ைக: ந�ங்கள் எச்.ஐ.வ� சிகிச்ைச எ�த்� வ�கின்ற பட்சத்தில் தவறான ���கைளப் ெபறக்��ம். PrEP எ�த்�வ�ம் நபர்கள�ல் OraQuick® எச்.ஐ.வ� �யப�ேசாதைனய�ன் ெசயல்திறைன
நி�ப�ப்பதற்கான ம�த்�வத் தர� ேசக�க்கப்படவ�ல்ைல. ப�ேசாதைனையத் ெதாடங்�வதற்� 15 நிமிடங்க�க்� �ன்� எ��ம் சாப்ப�டேவா அ�ந்தேவா �டா�. ேம�ம் ப�ேசாதைனையத்
ெதாடங்�வதற்� 30 நிமிடங்க�க்� �ன்� வாையச் �த்தப்ப�த்�கின்ற தயா�ப்�கைளப் பயன்ப�த்தக் �டா�.

www.self-test.com

எச்.ஐ.வ� �யப�ேசாதைன

ORAQUICK® எச்.ஐ.வ� �யப�ேசாதைனத் ெதா�ப் ைப எவ்வா� பயன்ப�த்த ேவண்�ம்
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ப�ேசாதைனையச் ெசய்வதற்� ேநரத்ைதக்
�றித்�க்ெகாள்ள ந� ங்கள் வழிவைக ெசய்�ெகாள்ள
ேவண்�ம்.

ெதா�ப்ப�ல் அடங்�பைவ: ப�ேசாதைனத் ெதா�ப்�,
ப�ேசாதைன ஸ்டாண்�, பயன்ப�த்�வதற்கான
வழிகாட்�தல்கள் மற்�ம் அகற்�வதற்கான
ைப. ப�ேசாதைனையத் ெதாடங்�வதற்� இந்தப்
ெபா�ட்கைள ெவள�ேய எ�க்க�ம்.

உங்கள் ப�ேசாதைனத் ெதா�ப்ப�ல்
இரண்� உைறகள் இ�க்�ம்.

8

�ழாய் இ�க்கின்ற உைறையக் கிழித்�த் திறக்க�ம்.

��ைய அகற்ற�ம்.

10

9

X1

அதி�ள்ள திரவத்ைத ெவள�ேய
ெகாட்�வ�டக் �டா�. ��க்கக்
�டா�.

�ழாைய ஸ்டாண்�ன் ம� �
ைவக்க�ம்.

11

20 நிமிடம்

 ��� காண்ப�க்கப்ப�ம் ப�தி

தட்ைடயான
ெமத்ைத
அட்ைட 

ப�ேசாதைனச் சாதனம் இ�க்கின்ற உைறையக் கிழித்�த் திறந்�, சாதனத்ைத ெவள�ேய எ�க்க�ம்.
அதன் தட்ைடயான ெமத்ைத அட்ைடைய உங்கள் வ�ரல்களால் ெதாட்�வ�டக் �டா�. பதப்ப�த்�ம்
ெபா�ைளச் சாப்ப�டேவா வ��ங்கேவா �டா�.

���கைளப் ��ந்�ெகாள்�தல்

மற்�ம்

பதப்ப�த்�ம் ெபா�ள்
�ப்ைபய�ல் எறிந்�வ�ட�ம்.
இ� ப�ேசாதைனக்�த்
ேதைவய�ல்ைல.
சாப்ப�டக் �டா�.

X1

படம்
fifig.g.111

காத்தி�க்க�ம்

படம்
fifig.g.222

தட்ைடயான ெமத்ைத அட்ைடைய உங்கள் பல் ஈ�கள�ல் உ�தியாக ைவத்�
அ�த்தி, வாய�ன் ேமற்�ற ஈ� (படம் 1) மற்�ம் வாய�ன் கீ ழ்ப்�ற ஈ� (படம் 2)
��வ�ம் அைதத் ேதய்த்� எ�க்க�ம்.

�ழாய�ன் கீ ழ்ப்ப�திைய அைட�ம் வைர
தட்ைடயான ெமத்ைத அட்ைடையக்
�ழாய��ள்ேள �ைழக்க�ம்.

ப�க்க�ம்�ம்

20 நிமிடங்க�க்� அப்ப�ேய வ�ட்�வ�ட்� ப�ன்னர் ���கைளப் பார்க்க�ம்.
40 நிமிடங்க�க்�ப் ப�ற� ���கைளப் பார்க்க ேவண்டாம்.

நன்� ெவள�ச்சமான ப�திய�ல் ���கைளப் ப�க்க�ம்

எச்.ஐ.வ� உள்ள� (பாஸி�வ் ���)

இரண்� ��ைமயான ேகா�கள் ேதான்�வ�.
இதில் ஒ� ேகா� மங்கலாக இ�ந்தா�ம், எச்.ஐ.வ�
பாஸி�வ் என்பைதக் �றிக்கலாம். ேம�ம் எச்.ஐ.வ�
ேநாயறிதைல உ�திப்ப�த்�வதற்� பய�ற்சிெபற்ற
நி�ண�டம் ந�ங்கள் ��தல் ப�ேசாதைனகைள
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
99.4% நபர்கள் (153 நபர்கள�ல் 152 ேபர்) தங்க�க்�
எச்.ஐ.வ� இ�ப்ப� (பாஸி�வ்) ச�யாகக்
காட்டப்பட்டதாகத் ெத�வ�த்�ள்ளனர். அதாவ�
எச்.ஐ.வ� பாதிக்கப்பட்ட 153 நபர்கள�ல் 1 நப�க்�
மட்�ேம ப�ேசாதைனய�ல் எச்.ஐ.வ� இல்ைல
(ெநக�வ்) என்� கண்டறியப்பட்ட�. இ�
தவறான எதிர்மைற ��� (False negative) என்�
அைழக்கப்ப�கிற�.

��� உ�தியாகத் ெத�யவ�ல்ைல

எச்.ஐ.வ� இல்ைல (ெநக�வ்)
20 நிமிடங்க�க்� �ன்� பார்ப்ப�, ச�யான ��ைவத் தராமல் ேபாகலாம்

��ந்தவைர
வ�ைரவ�ல் . . .
அ�காைமய�ல்
உள்ள எச்.ஐ.வ�
ப�ேசாதைன ைமயம்
அல்ல� �காதாரக்
�டத்திற்�ச்
ெசல்�ங்கள்

“C” என்பைத அ�த்� ஒ� ேகா�
ேதான்றி, “T” என்பைத அ�த்� எந்தக்
ேகா�ம் இல்ைல என்றால் எச்.ஐ.வ�
இல்ைல (ெநக�வ்) என்� அர்த்தம்.
99.0% நபர்கள் (717/724) எச்.ஐ.வ�
இல்ைல (ெநக�வ்) என்ப� ச�யாகக்
காட்டப்பட்டதாகத் ெத�வ�த்�ள்ளனர்.
அதாவ� எச்.ஐ.வ� பாதிக்கப்படாத
724 நபர்கள�ல் 7 நப�க்� மட்�ேம
ப�ேசாதைனய�ல் எச்.ஐ.வ� உள்ள�
(பாஸி�வ்) என்� கண்டறியப்பட்ட�.
இ� தவறான ேநர்மைற ��� (False
positive) என்� அைழக்கப்ப�கிற�.

உங்கள் ��ைவ அறிந்�ெகாள்ள ��யவ�ல்ைல என்றாேலா அல்ல� உ�தியாகத் ெத�யவ�ல்ைல என்றாேலா. ம� ண்�ம் ப�ேசாதிப்பதற்� அ�காைமய�ல் உள்ள எச்.ஐ.வ�
ப�ேசாதைன ைமயம் அல்ல� �காதாரக் �டத்திற்�ச் ெசல்�ங்கள்.

ெசல்�ப�யாகாத ���

“C” என்பைத அ�த்� எந்தக் ேகா�ம் இல்லாமல்
இ�ப்ப� (“T” என்பைத அ�த்� ஒ� ேகா�
இ�ந்தா�ம் அ� ஒ� ெபா�ட்டல்ல),
ப�ேசாதைனக் ேகா� அல்ல� கட்�ப்பாட்�க்
ேகா� ��ைமயாக இல்லாமல் இ�ப்ப� (ேகா�
��க்ேக ��ைமயாகத் ேதான்றாமல் இ�ப்ப�)
அல்ல� ப�ேசாதைன ��ைவப் பார்க்க ��யாத
வைகய�ல் சிவப்� நிறப் ப�ன்னண��டன் இ�ப்ப�
ஆகியைவ ப�ேசாதைன ெசயல்படவ�ல்ைல,
ம� ண்�ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம் என்பைதக்
�றிக்கின்றன. ந�ங்கள் ப�ேசாதைனைய ம� ண்�ம்
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

வழக்கமான
ப�ேசாதைனைய
ேமற்ெகாள்�ங்கள்.
ந�ங்கள் எச்.ஐ.வ�
ெதாற்�க்�
ெவள�ப்பட்��ந்தால்,
3 மாதங்கள�ல்
ம� ண்�ம் ஒ��ைற
ப�ேசாதித்தி�ங்கள்.

ஆய்�க்� உட்ப�த்தப்பட்டவர்கள�ல்
1.8% நபர்களால் (900 நபர்கள�ல் 16 ேபர்)
ப�ேசாதைனய�ன் ��ைவப் ெபற ��யவ�ல்ைல.

அவர்கள�ன்
ப�ேசாதைன ச�யாகச்
ெசயல்படவ�ல்ைல.

ம� ண்�ம்
ப�ேசாதிப்பதற்�
அ�காைமய�ல் உள்ள
எச்.ஐ.வ� ப�ேசாதைன
ைமயம் அல்ல�
�காதாரக் �டத்திற்�ச்
ெசல்�ங்கள்.

அகற்�தல்
ப�ேசாதைனக் �ச்சிைய அகற்றிவ�ட்�, ேசாதைனக் �ழாைய ��ையக் ெகாண்� ��வ�ட்�, அகற்�வதற்காக வழங்கப்பட்�ள்ள ைபய��ள்
ேபாட�ம். இந்தப் ைபைய வழக்கமான �ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல் ேபாட்� அகற்ற�ம்.

தயா�ப்� �றித்த தகவல்

சின்னங்கள�ன் வ�ளக்கம்

5X4-1000, 5X4-1001, 5X4-2001
எச்ச�க்ைகக�ம், �ன்ெனச்ச�க்ைகக�ம்

• ந�ங்கள் எச்.ஐ.வ� உள்ள (பாஸி�வ்) நபராக இ�ந்தால், இந்தப் ப�ேசாதைனையப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம்.
• வட்ைடச்
�
�த்தம் ெசய்�ம் ெபா�ட்கள் (அதாவ�, ப்ள �ச் ேபான்றைவ) ப�ேசாதைனத் ெதா�ப்ப�ன் ம� � பட்��ந்தால், ெதா�ப்ைபப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம்.
• ெசயற்ைகப் பற்கள் ேபான்ற பல் ம�த்�வத் தயா�ப்�கள் அல்ல� ஈ�கைள ��ம் வைகய�ல் உள்ள ேவ� ஏேத�ம் தயா�ப்�கள் வாய�ல் ெபா�த்தப்பட்��ந்தால், வாய்வழி திரவத்ைதச் ேசக�ப்பதற்� �ன்� அவற்ைற
அகற்ற�ம்.
• ந�ங்கள் எச்.ஐ.வ� த�ப்� ம�ந்� ெதாடர்பான ம�த்�வ ேசாதைனய�ல் பங்ேகற்றி�ந்தால், இந்தப் ப�ேசாதைனையப் பயன்ப�த்�ம்ேபா� ேநாய் உள்ள� (பாஸி�வ்) என்ற ��ைவப் ெபறலாம். ஆனால் அ� ந�ங்கள் எச்.ஐ.வ�
ேநாயால் பாதிக்கப்பட்�ள்ள �ர்கள் என்� அர்த்தமாகா�. உங்கள் �காதாரக் �டத்தில் ந�ங்கள் ப�ன்ெதாடர்த�க்காக நாட ேவண்�ம்.
• இந்தத் ெதா�ப்ப�ல் ஏேத�ம் ெபா�ட்கள் வ��பட்��ந்தாேலா, உைடந்தி�ந்தாேலா அல்ல� ெதா�ப்� திறக்கப்பட்��ந்தாேலா இைதப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம்.
• ெதா�ப்ப�ன் ெவள�ப்�றம் �றிக்கப்பட்��க்�ம் ‘பயன்ப�த்த ேவண்�ய ேததி’ கடந்�வ�ட்ட ப�ன்னர் ப�ேசாதைனக்காகத் ெதா�ப்ைபப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம்.

ெதா�ப்�க் �றிய��

ேகட்டலாக் எண்

ம� ண்�ம் பயன்ப�த்தக் �டா�

ஆய்�க்�டச் ேசாதைன
�ைற ேநாயறிதல் ம�த்�வச்
சாதனம்

ெவப்பநிைல வரம்�

இத்ேததிக்�ள் பயன்ப�த்த
ேவண்�ம்

ஆவணங்கைளப் பார்க்க�ம்

0-2

உற்பத்தி

வழிகாட்�தல்கைளப்
பார்க்க�ம்

வய�க் கட்�ப்பா�

காலாவதித் ேததி

பயன்ப�த்�வதற்கான

உற்பத்தித் ேததி

ப�ேசாதைனய�ன் கட்�ப்பா�கள்

•
•
•
•

வாய�ல் இரத்தக்கசி� இ�ப்ப� ெசல்�ப�யாகாத ��ைவ வழங்கலாம். ப�ேசாதைனய�ன் ��� ெசல்�ப�யாகாததாகப் ெபறப்பட்டால், அ�காைமய�ல் உள்ள ப�ேசாதைன ைமயம் அல்ல� �காதாரக் �டத்திற்�ச் ெசல்�ங்கள்.
கடந்த 3 மாதங்க�க்�ள் ஏற்பட்�ள்ள எச்.ஐ.வ� ேநாய்த்ெதாற்�கைள OraQuick® எச்.ஐ.வ� �யப�ேசாதைனயால் கண்டறிய இயலாமல் ேபாகலாம்.
ேநாய் உள்ள� (பாஸி�வ்) என்பைதக் காட்�கின்ற ���க�க்�, மாதி�ய�ல் உள்ள எதிர்ப்�ரதத்தின் அள�க்�ச் சமமாகப் ப�ேசாதைனக் ேகாட்�ன் அடர்த்தி இ�க்க ேவண்�ம் என்ற அவசியமில்ைல.
12 வயதிற்�ட்பட்ட �ழந்ைதக�க்�ச் �யப�ேசாதைனக்காகப் பயன்ப�த்�வதற்� இந்தத் தயா�ப்� மதிப்பாய்� ெசய்யப்பட்��க்கவ�ல்ைல.

��க்கி�ம் உட்ெபா�ட்கள் மற்�ம் ெதாடர்பற்ற ம�த்�வ நிைலகள்

உங்க�க்� HBV, HCV அல்ல� HTLV (I/II) இ�ந்தால், ந�ங்கள் தவறான ��ைவப் ெபறக்��ம். உண� மற்�ம் பானங்கைள உட்ெகாண்ட ப�ற� 15 நிமிடங்க�ம், வாய்ப் பராம�ப்�க்கான தயா�ப்�கைளப் பயன்ப�த்திய ப�ற� 30
நிமிடங்க�ம் காத்தி�ந்த ப�ன்னர் ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்�ம்ப� பயனர்க�க்�ப் ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�.

தாய்லாந்� நாட்�ற்காக :
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