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لسيدات والسادة األعزاء!
نشكرك على اغتنام الفرصة إلجراء اختبار الحالة مجانًا كجزء من "اختبارات تيرول" .من خالل القيام بذلك ،فإنك تساهم بشكل كبير في إحتواء انتشار
فيروس كورونا في تيرول .ألنه حتى إذا لم يشعر المصابون بأي أعراض ،فيمكنهم نقل العدوى إلى اآلخرين .مع "اختبارات تيرول" ،يجب اكتشاف سالسل
العدوى والتغلب عليها في أقرب وقت ممكن.

يرجى اإلنتباه إلى المالحظة الهامة التالية :إذا كانت النقاط أدناه تنطبق عليك ،فال يمكن أخذ مسحة البلعوم األنفي  -من أجل سالمتك الشخصية:


ضعف التنفس األنفي (على سبيل المثال ،إذا كنت ال تستطيع التنفس بحرية من خالل أنفك وفمك مغلق ،كما في حالة الزكام ،أو الحالة بعد
اإلصابات أو الجراحة الحديثة في هذه المنطقة  ،أو الزوائد اللحمية ،أو إنحناء الحاجز األنفي ،إلخ)



اضطراب تخثر الدم الخلقي أو المكتسب (إذا كنت مصابًا بإعتالل دمويأو تتناول أدوية مسيلة للدم ،باستثناء دواء "ترومبو أس" (Thrombo-
)ASS

يرجى مالحظة ذلك قبل أخذ مسحة االختبار:


يرجى تنظيف األنف من خالل إزالة المخاط بالمنديل.



أنت تجلس أثناء أخذ المسحة .استريح خالل اإلختبار.



يتم إدخال عود المسحة مرة واحدة من خالل األنف عبر الممر األنفي السفلي إلى الجزء الخلفي من الحلق وتبقى هناك مع بضع لفات .تستغرق
قصيرا جدًا وقد تكون غير مريحة وعادة ً غير مؤلمة.
هذه العملية وقتًا
ً



قد تحدث الدموع و/أو السعال و/أو اإلحساس بالتقيؤ .عادة ما تهدأ ردود الفعل هذه بسرعة كبيرة .في حاالت نادرة ،يمكن أيضًا الشعور بأحاسيس
غير طبيعية لعدة ساعات .يمكن أن يحدث تهيج في الغشاء المخاطي لألنف مع ضعف بسيط في التنفس األنفي.



في حاالت نادرة جدً ا ،يمكن أن يحدث ألم وإصابات في الغشاء المخاطي لألنف مع نزيف في األنف أو التهاب ثانوي .من أجل التوضيح الكامل،
يجب االنتباه إلى احتمال إصابة سقف تجويف األنف مع ضعف حاسة الشم أو االنهيار المرتبط باأللم



إذا كان هناك أي مقاومة في الممر األنفي ،يتم إيقاف اللطاخة.



ال يتم أخذ مسحة الحلق البديلة ألنها غير صالحة.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية ،فيرجى االتصال بأخصائي الرعاية الصحية.

أشكركم على مشاركتكم!
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