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ேகா�ட்-19 AG �ட்� ேசாதைன

மா�ரி ேசகரிப்�

ப�நிைல 4 ேசாதைன ���ன் �ளக்கம்

ப�நிைல 3 ேசாதைன ெசயல் �ைற

ெசா�ஷன் ட்�ப் & �ைன ேகப் பாக்ெகட்ைட �றந்த �ற�,
ெசா�ஷன் ட்�ப்�ன் �ைலத் �றக்க�ம் .

ேகா�ட்-19 ஆன்�ெஜன் �ட்� ேசாதைன
��த்த �ைர� ��ப் � வ��ைற

ஒ� ெசா�ஷன் ட்�ப் �� ஸ்வாப்ைப ெச��ங் கள் .
ெசா�ஷன் ட்�ப்ைப கசக்� அ�த்�ம் ேபா�,
ஸ்வாப்ைப 10 தடைவக்� ேமல் �ள�ங் கள் .
ஸ்வாப்���ந்� �ரவத்ைத �ரித்ெத�க்க �ழா�ன்
பக்கங் கைள கசக்� அ�த்�ம் ேவைள�ல் ஸ்வாப்ைப
அகற் �ங் கள் .

15 நி�டங் களில் �ைரவான ��� L நா� ேசாதைன

எ�ர்மைற
எ�ர்மைற ���: ��� சாளரத்�ல்
கட்�ப்பாட்� ேகா�(C) இல் மட்�ேம ஒ�
வண்ண பட்ைட ேதான்�ம் .

�ைர� ��ப் � வ��ைறகைளப் பயன்ப�த்�வதற் � �ன்�
பயன்பாட்�ற் கான வ��ைறகைள�ம் பயனர் ைகேயட்ைட�ம்
��ைமயாகப் ப��ங் கள் . இ� பயன்பாட்�ற் கான ஒ�
��ைமயான வ��ைறகள் அல் ல.

ெதா�ப்�ல் இ�க்�ம் �ைள �� ெசா�ஷன் ட்�ப்ைப
அைம�ங் கள் .

�ேழ�ள் ள �ளக்க வைரபடத்ைதப் பார்த்�, அைத எவ் வா�
பயன்ப�த்�வ� என்ப� பற் � உங் க�க்�த் ெதரிந் த �ற�,
�ேழ உள் ள வ��ைறகைளப் �ன்பற் �ங் கள் .

ேநர்மைற
உங் கள் ேதால் அல் ல� கண்க�டன் ெதாடர்� ஏற்பட்டால் ,
உடன�யாக ஏராளமான தண்ணீரில் க�� ெகாள் �ங் கள்.

��ேயா ைகேய�

ேநர்மைற ���: வண்ண பட்ைடகள்
��� சாளரத்�ல் கட்�ப்பாட்� ேகா�
(C) மற் �ம் ேசாதைன ேகா� (T)
இரண்��ம் ேதான்�ம் .

�ைன ேகப்ைப ட்��ன் �� இ�க்கமாக அ�த்�ங் கள் .
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�ன்ேனற் பா�

உங் கள் ைககைள க��ங் கள் .

ெசா�ஷன் ட்�ப்ைப சரிெசய் �ங் கள் .

ஸ்ெடரில் ஸ்வாப் பாக்ெகட்ைட �றந்� ஸ்வாப்ைப
��த்�க் ெகாள் �ங் கள்

ெசல் �ப�யாகா�
�ரித்ெத�க்கப்பட்ட மா�ரி�ன் 4 ெசாட்�கைள
ேசாதைன சாதனத்�ன் மா�ரி �ணற் �ல் இ�ங் கள் .

ம�ச்ேசாதைன: ��� சாளரத்�ல்
கட்�ப்பாட்� ேகா� (C) ேதான்ற�ல் ைல
என்றால் , அ� ஒ� ெசல் �ப�யாகாத
���. ஒ� ��ய மா�ரி மற் �ம்
சாதனத்ைதப் பயன்ப�த்�
ம�ச்ேசாதைன ெசய் �ங் கள் .

தயாரிப்ைபப் பயன்ப�த்�ம் ேபா� ைக�ைறகைள அணிய
பரிந்�ைரக்கப்ப��ற�.

ேசாதைனக்� �ன் �ட்�ன் உள் ளடக்கங் கைள சரிபார்த்�க்
ெகாள் �ங் கள் .

ேசாதைன சாதனம்

ெசா�ஷன் ட்�ப் ஸ்ெடரில் ஸ்வாப் பயன்பாட்�ற் கான
& �ைன ேகப்
வ��ைறகள்
& �ைர� ��ப்�
வ��ைற

கவர் பாக்ெகட்�ன் �ன்�றத்�ல் உள் ள காலாவ� ேத�ைய
சரிபா�ங் கள் . கவர் பாக்ெகட்ைடத் �றந்த �ற�, ேசாதைன
சாதனம் மற் �ம் கவர் பாக்ெகட்�ல் உள் ள ெட�கண்ட்
ேபக்ைக சரிபா�ங் கள் .

ஸ்வாப் மா�ரிைய ைகயா�ம் ேபா� ஸ்வாப்�ன்
�ைனையத் ெதாடா�ர்கள்.

ஸ்ெடரில் ஸ்வாப்ைப ெச��, நா��ன் இ��ற�ம்
�ழற் �ங் கள் . டர்ைபேனட்�களில் எ�ர்ப்ைபச் சந்�க்�ம்
அள�க்� ஸ்ெடரில் ஸ்வாப்பால் ஒ� அங் �லத்�ற் �ம்
(�மார் 1.5 ெச.�) அண்ணத்�ற் � இைணயாக நா�க்�ள்
�ைழக்க ேவண்�ம் .

10X
தடைவகள்

10X
தடைவகள்

ெசாட்�கள்

* ேநர்மைற ���கள் ம�த்�வ வரலா� மற் �ம்
�ைடக்கக்��ய �ற தர�க�டன் இைணந்� க�தப்பட
ேவண்�ம் .
* கட்�ப்பாட்�க் ேகா� மங் கலாக இ�ந்தா�ம் , அல் ல�
ேசாதைனக் ேகா� ஒேர மா�ரியாக இல் லா�ட்டா�ம் �ட,
ேசாதைன சரியாகச் ெசய் யப்பட்டதாக க�தப்பட ேவண்�ம் ,
ேம�ம் ேசாதைன ��� ஒ� ேநர்மைற ��வாக �ளக்கப்பட
ேவண்�ம் .

ெசா�ஷன் பாட்��ல் உள்ள அைனத்� ெசா�ஷைன�ம்
கசக்� அ�த்தா�ர்கள்.

ேசாதைன ��ைவ 15 நி�டங் களில் ெதரிந்�க்
ெகாள் �ங் கள் .

1.5 ெச.�.

��� சாளரம்

மா�ரி �ண�

மஞ் சள்
பச்ைச
மஞ் சள் : ெசல் �ப�யா�ம்
பச்ைச: ெசல் �ப�யாகா�

கவர் பாக்ெகட்

ேசாதைன சாதனம்

ெட�கண்ட்

வல� நா�

இட� நா�

நீ ங் கள் அைத நா� �வாரத்�க்�ள் ைவக்�ம் வைர
ஸ்வாப்ைப ெசா�ஷன் ட்�ப் அல் ல� �ற �ரவத்�ல்
நைனக்க ேவண்டாம் .
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