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ดูว�ดิทัศน: http://www.mylan.in/en/mylanhivselftest
คุณตองมี 4 รายการนี้:
ชื่อการทดสอบ
ผล

2

3

นวดนิ�วมือของคุณนาน 5 ถึง
10 ว�นาที

คอยๆ หมุนและนำแถบสีเข�ยวออกแลวทิ�งไป

กระดาษชำระ
หร�อกระดาษเปยก
หลุม

TH ตองการความชวยเหลือเพ�่มเติม พลิกหนา

4

ลางและเช็ดมือใหแหง ตรวจสอบวันหมดอายุกอน
ที่คุณจะเปดหอฟอยล

!

5

กดปุมสีเทาเขาไปเพ�่อเจาะปลายนิ�ว

ตัวจับเวลา

หลอดเลือด
ปุมสีเทา
แถบความไรเชื้อสีเข�ยว

ขวดของเหลวทดสอบ
หมุนกอน

แลวดึงออก

สำคัญ: อยาเปดหอฟอยลจนกวาคุณจะไดอานคำแนะนำแลวและ
พรอมดำเนินการทดสอบ ใชทันทีหลังจากเปด

6

วางการทดสอบไวบนคำแนะนำ ขางๆ ผล

กดแรงๆ

บีบหนักๆ หลังตำแหนงที่เจาะปลายนิ�วเพ�่อให
เลือดออกมา
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ใสเลือดเขาไปในหลอดเลือดใหเต็ม ถาหลอดเลือดไมเต็มใหบีบนิ�วและเติมเลือดเพ�่ม
เต็มคร�่งหนึ่ง
หลอดเลือด

!
แตะเลือดกับปลาย
หลอดเลือด

เลือด

!
T
C

สำคัญ
ปุมสีเทาเจาะปลายนิ�วครั้งเดียวเทานั้น!
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จับการทดสอบใหมั่นกับโตะ้ ทีนี้พลิกหลอดเลือดไปที่หลุม
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!
สำคัญ
ตรวจสอบวาเลือดได
ถายเทจากหลอดลงไป
ในหลุมแลว

พลิก

ดูใหแนใจวาคุณรอครบ
15 นาที

!

15

!

การทดสอบไมไดผล

ถานิ�วยังคงมีเลือดไหล
ใหใชกระดาษชำระหร�อ
กระดาษเปยก
จับคูผลของคุณกับตัวเลือก
และ ใหดี

,

พลิกหนาเพ�่อดูขอมูลเพ�่มเติมเกี่ยว
กับเชื้อเอชไอว�
XXXX-0A-XXX revXX

ถามี 1 เสนปรากฏข�้นที่ตำแหนง C
แปลวาคุณทดสอบเชื้อเอชไอว�ได
ผลลบ ตองไมมีเสนที่ตำแหนง T
นี่เปนการทดสอบคัดกรอง
ทดสอบอีกครั้งหลังจาก

3 เดือน

ดูขอมูลเพ�่มเติมในแครการดที่
ใหมาดวย

T
C

ถาไมมีเสนปรากฏ
ขึ้นที่ตำแหนง C แปล
วาการทดสอบไมไดผล
นี่เปนการทดสอบคัด
กรอง
ไปคลินิกเพ�่อรับการ
ทดสอบเพ�่มเติม

ดูขอมูลเพ�่มเติมในแคร
การดที่ใหมาดวย

เต็ม
ขณะนี้หลอดเลือดมีเลือด
ในปร�มาณเหมาะสม

สำคัญ

สำคัญ
4 หยด

1
2
3
4

ผลเชื้อเอชไอว�เปนลบ

สำคัญ
ถาทำไดยากหร�อลำบาก ใหเช็ด
นิ�วใหสะอาดและบีบใหม

รอ 15 นาทีกอนอานผล อยารอเกิน 20 นาที

วางและ
ทิ�งการ
ทดสอบ
ไวตรงT
C
นี้

T
C

ผล

!

!

T
C

T
C
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เติม 4 หยด ลงไปในหลุม

สำคัญ
หลอดตองเต็ม

ผลเชื้อเอชไอว�เปนบวก

T
C

หร�อ

T
C

ถามี 2 เสนปรากฏข�้นแม
จะจาง แปลวาคุณทดสอบ
เชื้อเอชไอว�ไดผลบวก
นี่เปนการทดสอบคัด
กรอง
ไปคลินิกเพ�่อรับการ
ทดสอบเพ�่มเติม

T
C

หร�อ

สำคัญ

ทิ�งการทดสอบไวตรงนี้ซึ่ง
จะชวยในการเติมหลอด
เลือดใหเต็ม

T
C

ดูขอมูลเพ�่มเติมในแคร
การดที่ใหมาดวย

HIV
SELF TEST

ตองการความชวยเหลือในการทดสอบ?
กอนที่คุณจะเร�่ม

การดำเนินการทดสอบใหเสร็จ

อยาเปดหอฟอยลจนกวาคุณจะไดอานคำแนะนำแลวและ
พรอมดำเนินการทดสอบ ใชทันทีเมื่อเปดแลว

การเจาะจากปลายนิ�ว
ฉันสามารถติดเชื้อจากการเจาะปลายนิ�วไดหร�อไม




การทดสอบมีใบมีดไรเชื้อรว มอยูในตัวเพ�่อเจาะปลายนิ�วและ
ทำใหไดตัวอยางเลือด แถบความไรเชื้อสีเข�ยวทำใหมั่นใจวาใบ
มีดยังคงไรเชื้อกอนการใชงาน
ถาดำเนินการทดสอบตามคำแนะนำโดยลางมือ
จะมีความเสี่ยงนอยมาก ตอการติดเชื้อจากการใชการทดสอบเชื้อ
เอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan (Mylan HIV Self Test)

มีปญหาในการนำแถบความไรเชื้อสีเข�ยวออก?


หมุนแถบความไรเชื้อสีเข�ยวไป 90 องศากอน แลวดึงออก

กลัววาจะเจ็บ?

ปุมถูกกดเขาไปหร�อไม?
บีบนิ�วหนักๆ ถายังคงไมมีเลือดออกมาก็หยุด
และใชการทดสอบชุดใหม

การเติมหลอดเลือดใหเต็ม
ไมทราบวาจะใสเลือดไวที่ไหน?


หลอดเลือดมีสีเหมือนฟาง พลิกหนาเพ�่อดูแผนภาพในขั้นตอนที่ 7



ดูใหแนใจวาหลอดเต็ม



ดูใหแนใจวาพลิกหลอดไปที่หลุมจนสุด



ถาเลือดยังคงไมถายเทลงไปในหลุมก็หยุด และใชการทดสอบชุดใหม

ไมแนใจว�ธีเติม 4 หยด จากขวด?
ทั้ง 4 หยด ตองเขาไปทับเลือดในหลุม



อยาใสเลือดในรูปุมสีเทา



อยาใสเลือดลงไปในหลุมโดยตรง



อยาเขยาขวด



เติมหลอดเลือดใหเต็ม จะวัดปร�มาณที่ถูกตองของเลือด



ชี้ขวดลงแลวบีบ



การที่ผิวหนังสัมผัสหลอดจะไมมีผลตอผลการทดสอบ

ไมแนใจว�ธีอานผล?

ไมสามารถเติมหลอดเลือดใหเต็มได?



ดูใหแนใจวาคุณรอ 15 นาที อยารอนานกวา 20 นาที



ถาเลือดเปรอะเปอน เช็ดนิ�วแลวบีบนิ�วหนักๆ อีกครั้ง



เสนถัดจากตัวอักษร “T” และ “C” เปนตัวบอกผลใหคุณทราบ

ชี้นิ�วลง



พลิกหนาและหากรอบสีที่ตรงกับผลของคุณ





อยากังวล จะรูสึกเหมือนหนังยางดีดนิ�ว



คุณจะไมเห็นเข็ม



แตะเลือดกับปลายของหลอดเบาๆ



ถาคุณมีเลือดไมเพ�ยงพอใหเช็ดนิ�วแลวบีบนิ�วหนักๆ อีกครั้ง

ปุมยื่นออกมาหร�อไม
ลองอีกครั้ง กดแรงๆ
หมายเหตุ: ปุมสีเทาเจาะจากปลายนิ�ว
ครั้งเดียวเทานั้น!

ถาเลือดไมถายเทจากหลอดลงไปในหลุมละ





กดปุมสีเทาแลวแตไมเห็นเลือด?

เกี่ยวกับผลของคุณ



ถาคุณยังคงมีเลือดไมเพ�ยงพอที่จะเติมหลอดใหเต็ม ผลการ
ทดสอบจะไมแมนยำ หยุด และใชการทดสอบชุดใหม

สำหรับขอมูลเพ�่มเติมเกี่ยวกับผล อานหัวขอถัดไป:
“เกี่ยวกับผลของคุณ”

มีเชื้อไวรัสภูมิคุมกันเสื่อมในคน (เอชไอว�) อยู 2 ชนิด: เอชไอว�-1 และเอชไอว�
-2 ถาคุณติดเชื้อเอชไอว�-1 หร�อเอชไอว�-2 ระบบภูมิคุมกันของคุณจะสราง
สารภูมิตานทานตอไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่ง
การทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan ออกแบบมาเพ�่อตรวจหาสาร
ภูมิตานทานเหลานี้ในเลือดของคนเพ�่อหาการติดเชื้อไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่ง
นี่เปนการทดสอบคัดกรองแบบใชครั้งเดียวที่ใหผลใน 15 นาที ถาไดผลบวก
จะตองยืนยันโดยผูประกอบว�ชาชีพดานสุขภาพโดยใชการทดสอบอีกชนิด
หนึ่ง
“ระยะหลบ” คืออะไร
หลังจากการสัมผัสกับเชื้อเอชไอว� อาจใชเวลา 6 ถึง 12 สัปดาหกอนที่
รางกายจะพัฒนาสารภูมิตานทานข�้นมาที่จะถูกตรวจพบโดยการทดสอบ
นี้ เวลาดังกลาวเร�ยกวา “ระยะหลบ” ถาคุณดำเนินการทดสอบเชื้อเอชไอ
ว�ดวยตนเองในระหวางระยะหลบ คุณอาจไดผลลบอยางไมถูกตอง ถาคุณ
เชื่อวาคุณเพ�่งสัมผัสกับเชื้อเอชไอว�มาก็ขอแนะนำใหคุณทดสอบอีกครั้ง
หลังจากระยะหลบผานไปแลว
เกิดอะไรข�้นถาผลทดสอบของฉันเปนลบ
สิ�งสำคัญคือการทราบวาเปนเวลาเกิน 3 เดือนนับตั้งแตเหตุการณเสี่ยงครั้ง
ลาสุดของคุณหร�อยัง ถาเกินแลวและคุณไดดำเนินการทดสอบอยางถูกตอง
แลว มีโอกาสสูงที่คุณจะไมมีเชื้อเอชไอว� แตถายังไมถึง 3 เดือนนับตั้งแต
เหตุการณเสี่ยงของคุณ คุณจำเปนจะตองทดสอบอีกครั้งใน 3 เดือน ถาคุณ
ไมแนใจใหหาคำแนะนำ ดูแครการด
สำคัญ: ทดสอบอีกครั้งหลังจาก 3 เดือน

ดูแครการดที่ใหมาดวยในกลองเพ�่อใหทราบขอมูลเพ�่มเติมและรายละเอียด
ติดตอบร�การสนับสนุนชวยเหลือในทองถิ�น

เกี่ยวกับเชื้อเอชไอว�

เกิดอะไรข�้นถาผลทดสอบของฉันเปนบวก
การมีเชื้อเอชไอว�เปนภาวะที่ดูแลรักษาได และผูที่ใชชีว�ตกับเอชไอว�สามารถ
มีชีว�ตที่ยืนยาว มีพลังและสุขภาพแข็งแรงได การทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวย
ตนเองของ Mylan เปนการทดสอบคัดกรอง และการไดผลทดสอบเปนบวก
ไมจำเปนตองหมายความวาคุณมีเชื้อเอชไอว� ถาผลทดสอบเปนบวก คุณ
จำเปนตองไปรับการทดสอบติดตามผล ณ สถานบร�บาลสุขภาพ การว�นิจฉัย
เชื้อเอชไอว�แตเนิ�นๆ หมายความวา การรักษาสามารถเร�่มตนไดเร็วข�้น ดู
แครการดที่ใหมา หร�อดู www.mylan.in/en/mylanhivselftest เพ�่อให
ทราบขอมูลเพ�่มเติมเกี่ยวกับการเขาถึงการทดสอบติดตามผล

เชื้อเอชไอว�คืออะไร
“เอชไอว�” ยอมาจาก Human Immunodeficiency Virus
(ไวรัสภูมิคุมกันเสื่อมในคน) เปนเชื้อไวรัสที่มุงเปาที่ระบบภูมิคุมกัน และลด
ความสามารถของรางกายลงตามกาลเวลาในการตอสูกับการติดเชื้อ ถา
ปลอยทิ�งไวไมรักษาแลวเชื้อเอชไอว�สามารถนำไปสูกลุมอาการภูมิคุมกัน
เสื่อม (เอดส) ได ไมมีการรักษาใหหายขาดสำหรับเอชไอว�หร�อเอดส แตดวย
การรักษาทางการแพทยอยางถูกตองจะสามารถดูแลรักษาไดในฐานะภาวะ
ที่ไมเปนอันตรายถึงชีว�ต อายุขัยของคนที่มีเชื้อเอชไอว�สามารถใกลเคียงกับ
ของคนที่ไมมีเชื้อเอชไอว�ไดดวยการว�นิจฉัยและการรักษาแตเนิ�นๆ

เฉพาะแพทยหร�อผูประกอบว�ชาชีพดานการบร�บาลสุขภาพเทานั้นที่สามารถ
แนะนำไดวาการรักษาใดเหมาะสมกับคุณ ถาคุณไดรับการว�นิจฉัยวามีเชื้อเอ
ชไอว� คุณจะไดรับการเชื่อมตอไปยังบร�การใหคำปร�กษา และอาจไดรับการ
รักษาดวยยาตานร�โทรไวรัส (ARV) โดยข�้นอยูกับภาวะของคุณ

อาการและอาการแสดงของเอชไอว�คืออะไรบาง
ทางเดียวที่จะทราบวาคุณมีเชื้อเอชไอว�หร�อไม คือ การทดสอบเอชไอว� สิ�ง
สำคัญคือ การทราบสถานะของคุณเพ�่อชวยปองกันไมใหสงตอไวรัสไปให
ผูอื่น

เกิดอะไรข�้นถาการทดสอบของฉันไมไดผล
การทดสอบจะไมใหผลถาไมไดทำอยางถูกตอง คุณจำเปนจะตองดำเนินการ
ทดสอบซ้ำโดยใชอุปกรณทดสอบชุดใหม ถาคุณไมแนใจวาคุณไดดำเนินการ
ทดสอบอยางถูกตองแลวหร�อไม กรุณาคุยกับแพทยหร�อผูประกอบว�ชาชีพ
ดานการบร�บาลสุขภาพ

เชื้อเอชไอว�ไดมาหร�อสงตออยางไร
สารน้ำบางชนิดของรางกายจากผูที่มีเชื้อเอชไอว�ซึ่งรวมถึงเลือด น้ำนม น้ำ
อสุจิ สารน้ำจากไสตรงและสารน้ำจากชองคลอดสามารถสงผานเชื้อเอชไอ
ว�ได การสงผานสามารถเกิดข�้นไดถาสารน้ำเหลานี้เกิดมาสัมผัสกับเยื่อเมือก
(พบภายในไสตรง ชองคลอด องคชาตหร�อปาก) หร�อเนื้อเยื่อที่ไดรับบาด
เจ็บ หร�อฉีดเขาไปในกระแสเลือดโดยตรง (โดยเข็มหร�อกระบอกฉีดยา) เชื้อเอ
ชไอว�ยังสามารถถายทอดจากแมที่มีเชื้อเอชไอว�ไปสูลูกในระหวางการตั้ง
ครรภหร�อการคลอดไดดวย เหตุการณเสี่ยงของเอชไอว�รวมถึง:

ฉันกังวลวาฉันสัมผัสกับเชื้อเอชไอว�มาในชวงไมกี่วันที่แลว
ฉันควรทำอยางไร
คุณควรไปพบแพทย คลินิกเชื้อเอชไอว�หร�อแผนกฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดเทาที่
จะเปนไปไดและภายใน 72 ชั่วโมง เพราะคุณอาจสามารถเขาถึงยาชุดหนึ่งที่
เร�ยกวา “PEP” (การปองกันการติดเชื้อหลังสัมผัส) เพ�่อปองกันไมใหคุณมี
เชื้อเอชไอว�







เพศสัมพันธแบบไมปองกันกับใครที่มีเชื้อเอชไอว�หร�อไมทราบสถาน
ะเอชไอว�
เพศสัมพันธแบบไมปองกัน (ทางชองคลอดหร�อทวารหนัก) กับคูนอน
หลายคน
การใชเข็มหร�ออุปกรณฉีดที่ไมไรเชื้อ

เชื้อเอชไอว�ไมไดสงผานโดยการสัมผัสธรรมดา
(การจับมือทักทายกัน การใชแกวน้ำรวมกัน ฯลฯ), การจ�บ, น้ำลาย,
น้ำตา, เหง�่อ, อากาศหร�อน้ำ

ดูว�ดิทัศนคำแนะนำที่ http://www.mylan.in/en/mylanhivselftest และถาคุณมีคำถาม ความเห็นปอนกลับหร�อขอเสนอแนะจำเพาะใดๆ กรุณาอีเมล hivselftest-support@mylan.com
สรุปการทดสอบ
การทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan ประกอบดวยแถบกระดาษ
ทดสอบภายในตลับพลาสติก การทดสอบทำโดยใสเลือดหยดเล็กบนแถบ
ทดสอบแลวใสหยดของเหลวทดสอบ (สารเจือจาง) เมื่อเสร็จสิ�นการทดสอบ
สามารถมีเสน 2 เสน ปรากฏข�้นบนแถบกระดาษได เสนควบคุมจะปรากฏ
ใหมองเห็นไดเฉพาะถาการทดสอบไดกระทำอยางถูกตอง สวนเสนทดสอบ
จะปรากฏใหมองเห็นไดเฉพาะถาตัวอยางที่ใสมีสารภูมิตานทานตอเชื้อเอช
ไอว�อยู

วัสดุรวมถึง
1 - คำแนะนำการใชงาน (IFU)
1 - การทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan
(ในหอฟอยลพรอมสารดูดความชื้น)
1 - ขวดของเหลวทดสอบ (สารเจือจาง)
1 - ถุงขยะ
1 - แครการด

การใชงานที่เจตนาไว
การทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan เปนการทดสอบเชิงว�นิจฉัย
แบบใชครั้งเดียว อาศัยแถบสี รวดเร็ว นอกรางกาย เพ�่อการตรวจหาสาร
ภูมิตานทานตอไวรัสภูมิคุมกันเสื่อมในคนชนิดที่ 1 (เอชไอว�-1) และชนิดที่
2 (เอชไอว�-2) ในเลือดครบสวน

รายการที่ไมไดรวมอยูดวย แตตองมี
 กระดาษชำระกลองหนึ่ง (หร�อวัสดุดูดซับสะอาดชนิดอื่น)
 ตัวจับเวลา (ตัวอยางเชน นาิกาขอมือ นาิกาแขวนหร�อโทรศัพท
มือถือ) เพ�่อจับเวลาในขณะที่รอผล

การทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan เจตนาใหใชโดยผูใชที่ไมได
เชี่ยวชาญพ�เศษในสถานที่สวนตัวในฐานะการทดสอบดวยตนเองเพ�่อ
ชวยในการว�นิจฉัยการติดเชื้อเอชไอว�-1 และเอชไอว�-2 จากตัวอยางเลือด
ครบสวนใหมที่ไดมาผานทางเทคนิคการเก็บเลือดดวยการเจาะปลายนิ�ว
อุปกรณตองการขนาดตัวอยาง 10 ไมโครลิตร

ขอจำกัดในการใชงาน
 ไมเหมาะสมสำหรับคัดกรองผูบร�จาคเลือด
 ไมเหมาะสมสำหรับผูที่เปนโรคเลือดออก (เชน ฮีโมฟ�เลีย)
 ไมเหมาะสมสำหรับผูที่มีอาการกลัวเข็ม
 ไมเหมาะสมสำหรับผูท
 ไ่ี ดรบั การว�นจิ ฉัยเร�ยบรอยแลววามีเชือ้ เอชไอว�
 ไมเหมาะสมสำหรับผูท
 ไ่ี ดรบั การรักษาดวยยาตานร�โทรไวรัส (ART)

ผลทดสอบเปนเชิงคุณภาพ (“การทดสอบของคุณไดผลบวก” หร�อ
“การทดสอบของคุณไดผลลบ”) และไมใชสำหรับคัดกรองผูบร�จาคเลือด
การทดสอบรวมกลไกควบคุมตัวอยางไวในตัวเพ�่อใหแนใจวาการทดสอบ
ไดทำอยางถูกตอง เสนควบคุมนี้ปรากฏข�้นบนอุปกรณทดสอบเฉพาะถาได
ปฏิบัติตามว�ธีดำเนินการทดสอบอยางถูกตองแลว
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ขอจำกัดของการทดสอบ
 อาจตรวจไมพบการติดเชือ
้ เอชไอว�ทเ่ี กิดข�น้ ภายในชวง 3 เดือนทีแ่ ลว
 ตองปฏิบต
ั ติ ามว�ธดี ำเนินการ ขอควรระวังและการแปลผลเมือ่ ใชการ
ทดสอบนี้








บงบอกถึงการมีสารภูมติ า นทานตอเชือ้ เอชไอว�เทานัน้ ไมใชเปนเกณฑ
เกณฑเดียวสำหรับการว�นจิ ฉัยการติดเชือ้ เอชไอว�หร�อการรักษา
ตองยืนยันผลบวกโดยผูป ระกอบว�ชาชีพดานการบร�บาลสุขภาพ
ผูใ ชไมควรตัดสินใจในเร�อ่ งทางการแพทยเกีย่ วกับภาวะของตนโดยไมได
ปร�กษาผูป ระกอบว�ชาชีพดานการบร�บาลสุขภาพกอน
ผลลบไมไดตดั ความเปนไปไดของการติดเชือ้ เอชไอว�ออกไปในขณะใดๆ ขอ
แนะนำใหดำเนินการทดสอบเพ�ม่ เติมโดยใชวธ� ที างคลินกิ อืน่ ๆ ถาผล
ทดสอบเปนลบและมีอาการทางคลินกิ

คำเตือนและขอควรระวัง
 ชุดทดสอบใชครั้งเดียวเทานั้น อยาใชซ้ำ
 ตองยืนยันผลทดสอบที่เปนบวกทั้งหมดผานทางการทดสอบโดยผู
ประกอบว�ชาชีพดานการบร�บาลสุขภาพ
 อยาใชถาเลยวันหมดอายุแลว
 อยาใชถาหอฟอยลชำรุดเสียหาย (เชน ฉีกขาด เปนรู วัสดุผนึกเสีย
หาย) หร�อเปดไวแลว
 อยาใชถาแถบความไรเชื้อชำรุดเสียหายหร�อหลวม
 อยาใชสารละลายอื่นใดนอกจากของเหลวทดสอบที่บรรจ�มากับการ
ทดสอบ
 อยาใชขวดของเหลวทดสอบที่เปดไวแลวหร�อรั่ว
 หลีกเลี่ยงอยาใหของเหลวทดสอบสัมผัสตา/ผิวหนัง
 ถาเติมของเหลวทดสอบลงบนแถบทดสอบโดยไมมีเลือดอยู การ
ทดสอบจะไมไดผลถูกตองแมถาแถบควบคุมปรากฏข�้นก็ตาม
 ถาไมปฏิบัติตามคำแนะนำอยางถูกตอง อาจไดผลลวง

การเก็บรักษา
 ตองเก็บรักษาชุดทดสอบไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศา
เซลเซียส
 อยาเก็บรักษาในที่ที่ถูกแสงแดดโดยตรง
 อยาเปดหอฟอยลจนกวาคุณจะพรอมดำเนินการทดสอบ นำหอมา
ไวที่อุณหภูมิหองแลวใชทันทีเมื่อเปดแลว
การทิ�ง
การทิ�งชุดทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan ใหใสชุดทดสอบและ
สิ�งที่อยูในกลองทั้งหมดเขาไปในถุงขยะที่ใหมา แลวสามารถผนึกและโยนถุง
ทิ�งพรอมขยะในครัวเร�อนได
สมรรถนะการทดสอบ
มีการแสดงใหเห็นในการทดสอบทางหองปฏิบัติการวา การทดสอบเชื้อ
เอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan ระบุตัวอยางที่ไมมีเอชไอว�อยางถูกตอง
99.6% (1757/1764) (เร�ยกวา ความจำเพาะของการทดสอบ) นอกจาก
นั้น ในการประเมินทางคลินิกภาคสนามที่ดำเนินการในประเทศเคนยาและ
ออสเตรเลีย การทดสอบนี้ระบุตัวอยางที่ไมมีเชื้อเอชไอว�อยางถูกตอง
95.2% (866/910) เมื่อทำโดยผูที่ใชการทดสอบดวยตนเองเปนครั้งแรก
นอกจากนี้ยังมีการแสดงใหเห็นในการทดสอบทางหองปฏิบัติการวา การ
ทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan ระบุตัวอยางที่มีเอชไอว�อยางถูก
ตอง 99.6% (904/908) (เร�ยกวา ความไวของการทดสอบ) จากตัวอยาง
เหลานี้การทดสอบตรวจพบ 99.5% ของตัวอยางที่มีการติดเชื้อเอชไอว�
-1 และ 100% ของตัวอยางที่มีการติดเชื้อเอชไอว�-2 นอกจากนั้น ในการ
ประเมินทางคลินิกภาคสนามที่ดำเนินการในประเทศเคนยา การทดสอบนี้
ระบุตัวอยางที่เปนบวกอยางถูกตอง 94.3% (33/35) เมื่อทำโดยผูที่ใชการ
ทดสอบดวยตนเองเปนครั้งแรก

การทดสอบกระทำกับตัวอยางซึ่งตรวจสอบยืนยันโดยใชการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการที่แมนยำที่เปนที่รูจักกัน (ไดรับเคร�่องหมาย CE) การทดสอบ
กระทำในหองปฏิบัติการ
(ที่มีชุดตัวอยางที่ไดรับใบอนุญาตและเคร�่องหมาย CE) โดยใชตัวอยางจาก
ทั้งบร�เวณความชุกสูง (ประเทศแอฟร�กาใต) และบร�เวณความชุกต่ำ
(ทว�ปยุโรป) การประเมินทางคลินิกภาคสนามหาสมรรถนะและการใชไดงาย
ของการทดสอบในมือของผูปวย 910 ราย และทำโดยสถาบันว�จัยทางการ
แพทยเคนยา (กรุงไนโรบี เคนยา) และว�ธีปฏิบัติทางการแพทยที่อิงตาม
ประเทศออสเตรเลียเปนหลัก
เพ�่อใหแนใจวาภาวะทางการแพทยอื่นๆ (สารที่อาจรบกวน) ไมมีผลตอ
สมรรถนะของการทดสอบเชื้อเอชไอว�ดวยตนเองของ Mylan จึงทดสอบ
ตัวอยางเลือดที่ไมมีเอชไอว�จากผูที่มีภาวะอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึง
(วงเล็บแสดงจำนวนผลที่ถูกตอง, จำนวนตัวอยาง):
การตั้งครรภ (200/200, 100%), ผูปวยนอนโรงพยาบาล (198/200,
99%), สารรูมาตอยด (12/12, 100%), เชื้ออีบีว� (4/6, 66.7%), ไขจับสั่น
(6/6, 100%), โรคซิฟ�ลิส (5/6, 83.3%), เชื้อเอชเอสว� (5/5 100%), เชื้อซี
เอ็มว� (4/5, 80%), แอนติเจนที่อยูตรงแกนกลางของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(15/15, 100%), แอนติเจนที่อยูตรงผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (15/15,
100%), ไวรัสตับอักเสบซี (15/15, 100%), เชื้อเอชทีแอลว�-1/2 (10/10,
100%), ไวรัสตับอักเสบอี (10/10, 100%), ซิเทรต
( 25/25, 100%), สารอีดีทีเอ (25/25, 100%), ยาเฮพาร�น (25/25,
100%), การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญมาไมนาน (1/1, 100%), วัณโรค (1/1,
100%), สารบิลิรูบินสูงข�้น (1/1, 100%), ดีซาน (1/1, 100%), ภาวะสาร

ไขมันสูงในเลือด (1/1, 100%), โปรตีนสูงข�้น (1/1, 100%), ไขมันไทรกลี
เซอไรดสูงข�้น (1/1, 100%), เม็ดเลือดแดงแตกสลาย (1/1, 100%), เชื้ออี
โคไล (1/1, 100%), สารฮีโมโกลบิน (สูงหร�อต่ำ) (1/1, 100%), สารภูมิ
ตานทานชนิดไอจีจีสูงข�้น (1/1, 100%), สารภูมิตานทานชนิดแอนติ
นิวเคลียรแอนติบอดี้ (1/1, 100%)

30°C
2°C
เคร�่องมือทางการแพ
ทยเชิงว�นิจฉัยนอกรางกาย

ขอควรระวัง

อยาใชถาหีบหอชำรุดเสียหาย

อยาใชซ้ำ

ผูแทนจำหนาย
บร�ษัท Mylan Pharmaceuticals Pvt จำกัด
Plot No. 1-A/2,
MIDC Industrial Estate, Taloja,
Panvel, District Raigad,
รัฐมหาราษฎระ 410208
ผูผลิต

บร�ษัท Atomo Diagnostics Pty. จำกัด
Level 2, 701-703 Parramatta Rd.
Leichhardt รัฐนิวเซาทเวลส 2040
ประเทศออสเตรเลีย
atomodiagnostics.com

อุณหภูมิการเก็บรักษา
2 องศาเซลเซียส – 30 องศาเซลเซียส

ดูคำแนะนำในการใชงาน

EC

REP

Qarad EC-REP b.v.b.a.
Pas 257,
B-2440 Geel
ประเทศเบลเยียม
XXXXXXXX

