Chỉ dành cho cán bộ Y tế

Thiết bị Tự Xét nghiệm HIV Mylan
là thiết bị tự xét nghiệm HIV được tích
hợp duy nhất trên thế giới1

An toàn1

Thuận tiện1

Chính xác1

Loại bỏ nhiều thành phần
xét nghiệm riêng lẻ1

Giảm lỗi người dùng1

Đơn giản hóa quy trình xét
nghiệm1

Cải thiện độ chính xác của
xét nghiệm1

Thiết bị Tự Xét nghiệm HIV Mylan Dễ Sử dụng
Bước 2

Bước 1
Nhấn nút màu xám để chích ngón tay
bằng lưỡi chích được trang bị1

Nạp máu vào đầy ống máu. Nếu ống máu không đầy,
hãy tiếp tục nặn ngón tay để lấy thêm máu.1

Ấn mạnh

Nếu không có vạch nào
xuất hiện tại C nghĩa là xét
nghiệm không có kết quả.

Nếu một vạch xuất hiện tại C, kết
quả xét nghiệm là HIV âm tính. Sẽ
không có vạch nào xuất hiện tại T.

ĐẦY MỘT NỬA

!

Để giọt máu
chạm vào đầu
ống

QUAN TRỌNG
Phải nạp máu vào đầy ống
ĐẦY

Đây là thiết bị xét nghiệm
sàng lọc.

Đây là xét nghiệm sàng lọc.
Hãy đến phòng khám để xét
nghiệm thêm.
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Vui lòng xét nghiệm lại sau

T
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3 tháng.

Ống máu có đủ
lượng máu
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Xét nghiệm không có kết quả

HIV âm tính

QUAN TRỌNG
Chỉ chích một lần duy nhất!

T
C

Xem thẻ chăm sóc kèm
theo để biết thêm thông tin.

Xem thẻ chăm sóc kèm theo
để biết thêm thông tin.

Bước 3
Giữ thiết bị xét nghiệm trên bàn. Lật ống máu về phía lỗ chứa máu.1

HIV dương tính
Lật

Nếu hai vạch xuất hiện,
ngay cả khi vạch mờ, kết
quả xét nghiệm là HIV
dương tính.
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QUAN TRỌNG
Kiểm tra để đảm
bảo máu đã di
chuyển từ ống
vào lỗ chứa máu
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Đây là xét nghiệm sàng lọc.
Hãy đến phòng khám để
xét nghiệm thêm.

T
C
Xem thẻ chăm sóc kèm
theo để biết thêm thông tin.

Bước 4

Bước 5

Nhỏ 4 giọt dung dịch thử vào lỗ chứa máu.1

Đợi 15 phút trước khi đọc kết quả. Không
đợi lâu hơn 20 phút1.
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4 giọt

QUAN TRỌNG
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Để biết thêm thông tin và xem video quy trình xét
nghiệm từng bước, vui lòng truy cập:
https://www.mylanez2uz.com

Lưu ý Quan trọng: Rửa và lau khô tay trước khi thực hiện xét nghiệm. Cần
đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm theo hộp bao
trước khi thực hiện xét nghiệm.
Đây là một xét nghiệm sàng lọc. Nếu kết quả cho ra “HIV âm tính”, vui lòng
xét nghiệm lại sau 3 tháng. Nếu kết quả cho ra “Xét nghiệm không có kết
quả” hoặc “HIV Dương tính”, hãy đến phòng khám để xét nghiệm thêm.

Thiết bị Tự Xét nghiệm HIV Mylan
được công nhận nhờ vào thiết kế đổi mới*
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Lưỡi chích An toàn được Tích hợp sẵn1

Lưỡi chích an toàn tự động thu lại giúp loại bỏ
nguy cơ chấn thương do vật sắc nhọn nguy hiểm
bằng cách khóa mũi kim bên trong thiết bị sau khi
sử dụng để thải bỏ một cách an toàn.

Truyền Máu Đơn Giản1

Máu được truyền dễ dàng đến que thử bằng cách
xoay bộ lấy máu.
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Lấy Máu Chính Xác1

Bộ lấy máu dễ sử dụng được thiết kế để lấy chính
xác lượng máu cần thiết(10μl), đảm bảo hiệu suất
xét nghiệm tối ưu.

Dễ dàng Đọc hiểu Kết quả1

Kết quả xét nghiệm được hiển thị rõ ràng chỉ
trong 15 phút.

Tài liệu tham khảo:
1. Data on file.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Mylan Pharmaceuticals Private Limited

Trụ sở đã đăng ký

No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,
Bangalore – 560 103.
ĐT: +91 80 6672 8000
Fax: +91 80 6672 8899
E – mail: mylan.india@mylan.in
Website: www.mylan.in

Mylan Pharmaceuticals Private Limited,
Plot No.564/A/22, Road No.92,
Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana,
India, 500096
CIN: U73100MH1997PTC106267

Để biết thêm thông tin
vui lòng truy cập:

Theo dõi chúng tôi trên:

www.ez2uzhivselftest.com
##ez2uzhivselftest
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