
คู่มือตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง
จากเลือดที่เจาะปลายนิ้ว

1.บิดและดึงฝาเข็มเจาะเลือดออก 

1.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจน
ซึมหายไปทั้งหมด

เขย่่าขวดฝาสีีแดง 
4  ครั้้�ง

เขย่่าขวดฝาสีีน��าเงิน 
4  ครั้้�ง

เขย่่าขวดสีีขาวใสี 
4  ครั้้�ง

เทให้หมดขวด เทให้หมดขวด เทให้หมดขวด

2.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจน
ซึมหายไปทั้งหมด

3.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอ
จนซึมหายไปทั้งหมด

2. นวดคลึงปลายนิ้วกลางที่จะเจาะเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียน

*แนะน�าให้เช็ดปลายนิ้วด้วยส�าลีแอลกอฮอล์

4.ใช้มืออีกข้างบีบไล่เลือดจากด้านล่างของ 

ปลายน้ิวท่ีเจาะ จนได้หยดเลือดขนาดใหญ่่
5.หยดเลือด 1 หยด ลงในขวดน�้ายา 1 (ขวดสีแดง)  แล้วท�าการปิดฝาทันที 6.ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลให้เรียบร้อย

3.ใช้มือข้างท่ีถนัดหยิบเข็มแล้ววางด้านท่ีเป็นเข็มเจาะให้แนบสนิทกับปลาย

น้ิวท่ีจะเจาะ โดยใช้น้ิวหัวแม่มือกดปลายอุปกรณ์์ อีกด้านจนยุบลง จนได้ยิน

เสียง คลิ�ก

ค�าเตือน ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเอง
เท่านั้น หากตรวจพบมีปฏิกิริยา (reactive) ต้องได้รับ
การตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจาก
หน่วยบริการที่สามารถยืนยันวินิจฉัยได้

เอชไอวี( Human Immunodeficiency Virus) เป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคเอดส์ได้ หากไม่ได้เข้ารับการรักษา ความเสี่ยงต่อ
การรับเชื้อเอชไอวี คือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน   ในปัจจุบันยังมีคนที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเอชไอวี 
จึงไม่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองและเป็นเหตุผลหนึ่งของการแพร่เชื้อ การรักษาเอชไอวีในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ สูงมาก เมื่อ
ตรวจพบเชื้อควรจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสของการป่วยจากโรคแทรกซ้อน ภูมิคุ้มกัน อ่อนแอลง 
จนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด 

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ช่วยให้ท่านสามารถรู้สถานะการติดเชื้อได้ สามารถท�าในสถานที่และเวลาที่ผู้ 
ตรวจสะดวก ขั้นตอนการตรวจสามารถท�าได้ง่ายและให้ผลการตรวจที่ถูกต้อง มีความไวและความจ�าเพาะ ตามข้อก�าหนดโดยหน่วย
งานทางด้านสาธารณ์สุข สามารถรู้ผลภายในเวลา 1 นาที  สิ่งที่จะต้องค�านึงในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี คือ อาจมีโอกาสที่
ตรวจไม่พบแอนติบอดีในผู้ที่ติดเชื้อมาแล้ว เนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อ โดยจะเรียกช่วงนี้ว่า ระยะหลบ ( Window Period ) 
ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานานถึง 2 สัปดาห์ – 3 เดือน ถ้าตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อในระยะเวลาดังกล่าวอาจให้ผลการตรวจเป็นลบ 
ทั้งๆ ที่จริงแล้วผู้ที่มาตรวจอาจติดเชื้ออยู่ก็เป็นได้ โดยการตรวจคัดกรองนี้จะให้ผลแม่นย�า หลังจากมีความเสี่ยงตามที่ระบุข้างต้น 
90 วันแล้วเท่านั้น

ถ้าตรวจคัดกรอง
ในช่วง 90 วัน

(Window period)** 
หลังจากมีความเส่ียง 

รับการตรวจเอชไอวี  
ยืนยันการวินิจฉััย 

จากสถานพยาบาลท่ี 
สามารถตรวจยืนยัน 

วินิจฉััยได้้

1. น�าวัสดุอุปกรณ์์การตรวจเอชไอวีทั้งหมดใส่ลงในถุงทึบ
     แสงที่มาพร้อมกับชุดตรวจ
2. เก็บชุดตรวจที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก 
    สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ อื่นๆ 
3. ทิ้งลงถังขยะ

ตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อย่าง 
สม�่าเสมอตามความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง 

ให้ไปตรวจยืนยันเอชไอวีจากสถานพยาบาลท่ีสามารถ 
ตรวจยืนยันวินิจฉััย ถ้าได้ผลการทดสอบ

ทดสอบใหม่
โดยใช้ชุดตรวจคัดกรองชุดใหม่

ผลลบ

ตรวจไม่พบการติด เช้ือเอชไอวี เข้ารับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส*

ติดต่อผู้น�าเข้า

ผลบวก

ค�าแนะน�า

ขั้นตอนการก�าจัดอุปกรณ์ตรวจที่ใช้งานแล้ว

ข้อจ�ากัดของการตรวจคัดกรอง
• ไม่เหมาะส�าหรับผู้ใช้ที่กลัวเข็ม
• อาจจะไม่เหมาะส�าหรับผูท้ีไ่ด้รบัเชือ้เอชไอวภีายใน 3 เดือนทีผ่่านมา
• ไม่เหมาะส�าหรับผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ
• ห้ามใช้ชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเองในผู้ที่รับยาต้าน 
  ไวรัสเอชไอวีมาก่อนแล้ว เนื่องจากอาจจะเกิดผลลบปลอม 
  (False Negative)
• ไม่เหมาะส�าหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมการศึกษาทดลอง  วัคซีนเอชไอวี

ส่วนประกอบของชุดคัดกรอง

อินสติ

ขั้นตอน 1 การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 

ขั้นตอน 2 การทดสอบผลเลือด

ชุดตรวจ  พลาสเตอร์ เข็มเจาะเลือดน�้ายาขวดที่ 1,2,3 

• ข้อมูลเพิ่มเติม https://thailandhivtest.com
• หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณ์ฑ์ชุดตรวจเอชไอวี   
  สามารถขอรับค�าปรึกษาได้  082-478-9162

• หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับโรคและการรักษาเอชไอวี 

ผลิตโดย บริษัท ไบโอติคอล แลบอราทอรีส์ จ�ากัด อินคอปอเรช่ัน  
13251 เดลฟ์เพลส ยูนิต 406, ริทมอท แคนนาดา V6V 2A2

น�าเข้าโดย บริษัท ไฮเจีย ลอจิสติกส์ จ�ากัด เลขท่ี 119/288 หมู่ท่ี 5 
ต�าบลสันผีเส้ือ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

• คลีนิคนิรนาม 02-251-6711 ถึง 5
• สายด่วน สปสช. 1330
• โรงพยาบาลทุกแห่ง     
  (แผนกให้บริการปรึกษาสุขภาพ)
• สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
• สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663
• สายสบายใจ 090-648-7407 

รายละเอียดการติดต่อเพื่อขอค�าแนะน�า
ให้ค�าปรึกษา

ไม่สามารถแปลผลได้
Invalid result

กดแรงๆ

คลิ๊ก

• เก็บชุดตรวจอินสติที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานที่อุณ์หภูมิ 2-30 °C  
  ห้ามแช่แข็งโดยเด็ดขาด
• ห้ามเก็บในที่ร้อนหรือแสงแดดส่องถึง
• การทดสอบควรท�าที่อุณ์หภูมิห้อง (15 - 30°C)
• ห้ามเปิดซองชุดตรวจอินสติก่อนใช้งานข้อมูลบนบรรจุภัณ์ฑ์ 
  ระบุอุณ์หภูมิจัดเก็บที่15-30 °C แต่ในกรณ์ีที่จ�าเป็นสามารถ 
  จัดเก็บในตู้เย็นได ้
• ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีต้องอยู่ในสภาพที่ปิดสนิทจน 
  กว่าจะใช้งาน

การเก็บรักษาชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีและ 
ระยะการใช้งาน

เพ่ือตรวจหาแอนติบอดีจากเลือด
ประเภท ชุดตรวจเพ่ือการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย 
ชนิด ชุดตรวจเพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคล แบบชุดตรวจกรอง ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายส�าหรับตรวจด้วยตนเอง

ขั้นตอน 3 วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง ( สามารถอ่านผลได้ทันทีหลังเทน�้ายาขวดที่ 3 )

ใช้ได้ครั้งเดียว วันหมดอายุ

รุ่นการผลิตเก็บรักษาที่อุณ์หภูมิ 2-30 ‘C

เคยมีเพศสัมพันธ์โดยป้องกันอย่าง 
น้อยด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี

ถ้าตรวจคัดกรองหลังจาก มี
ความเส่ียงมากกว่า 90 วัน

- ยาเพร็พ (PrEP หรือ Pre-Exposure Prophylaxis)เป็นยาต้าน 
ไวรัสที่ใช้ในการ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยทานก่อนที่จะม ี
ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี
- ยาเป๊ป (PEP หรือ Post-Exposure Prophylaxis) ที่ใช้เป็นยา 
ต้านไวรัสฉัุกเฉัิน หลังเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้ว  
(ทัง้ยาเพรพ็และยาเป๊ป  ไม่สามารถป้องกนัโรคติดต่อทาง เพศ
สัมพนัธ์ อ่ืนๆ ได้สามารถ รบัยาเพร็พหรอืยาเป๊ปได้ทีค่ลีนคิ 
นรินามและสถานพยาบาลทุกแห่ง)

ให้ตรวจเอชไอวียืนยัน การ
วินิจฉััย จากสถานพยาบาล ท่ี

สามารถ ตรวจยืนยันวินิจฉััยได้้

ถุงยาง 
อนามัยและ 
เจลหล่อล่ืน

 ยาเพร็พ
(PrEP)

ยาเป๊ป
(PEP)

* การเข้ารบัการรกัษาโดยเรว็ท่ีสุด จะสามารถควบคมุเชือ้เอชไอวี 
ให้อยูใ่นระดับท่ี ตรวจไม่พบได้โดยเรว็ท่ีสุด ซึง่จะท�าให้ไม่ติดเชือ้  
แทรกซ้อนและไม่สามารถถ่ายทอดเชือ้ไปสู่ผูอ่ื้นได้และท่านจะม ี
อายขัุยยนืยาวใกล้เคยีงกบัผู้ไม่ติดเช้ือเอชไอวี

** หากอยูใ่นระยะตรวจไม่พบการติดเชือ้ ผลลบท่ีได้อาจจะยงัไม่ 
สามารถยนืยนัว่าไม่มกีารติดเชือ้ ควรตรวจซ�า้หลังจาก 90 วนั

เกิดปฏิกิริยา REACTIVE
ถ้าพบจุด 2 จุด โดยจุดแรกจะพบบรเิวณ์ใกล้ ตวัอักษร C 
และจุดทีส่องจะอยูด้่านล่างของจุดนัน้ ผลตรวจจะถือว่า 
เกิดปฏิกิรยิาแม้ว่าจุดด้านล่างจะเห็นเพยีงเลือนลางก็ตาม
ความหมาย:คณุ์อาจตดิเช้ือเอชไอว ีหรอือาจไม่ตดิเช้ือ 
แต่เกิดจากผลบวกปลอม

สังเกตจากจุด ที่บริเวณ์ใกล้ตัวอักษร C เพียงจุดเดียว
ความหมาย: ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี

ทดสอบใหม่ในช่วง 3 เดือน

ไม่เกิดปฏิกิริยา NON-REACTIVE ไม่สามารถแปลผลได้ INVALID RESULT
หากไม่พบว่ามีจุดบริเวณ์ใกล้ตัวอักษร C หรือไม่ปรากฏ 
จุดใด ๆ 
ความหมาย: อาจเกิดจากปริมาณ์เลือดท่ีส่งตรวจ
ไม่เพียงพอ หรือ ล�าดับการตรวจคัดกรอง ไม่ถูกต้อง 
หรือ ชุดตรวจ ไม่สมบูรณ์์

• ควรตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี
   ก่อนการใช้งาน
• หากอุปกรณ์์เสียหายหรือไม่ครบถ้วน  
  โปรดติดต่อผู้แทน จ�าหน่าย ตามที่อยู่ด้านล่าง
• ผู้ใช้ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 
  รวมถึงข้อควรระวังและข้อจ�ากัดของการใช้งาน ล้างมือให้สะอาดและ เช็ดให้แห้ง เปิดซองอุปกรณ์์ชุดตรวจ

วางอุปกรณ์์ชุดตรวจบน
พ้ืนผิวเรียบ

เปิดฝา ขวดน�า้ยา 1 (ขวดสีแดง)
วางบนโต๊ะ หรือ พ้ืนผิวเรียบ 

การเตรียมอุปกรณ์

ค�าเตือน : น�้ายาขวดท่ี 1 มีของเหลวบรรจุ เปิด
ด้วยความระมัดระวัง

กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน

หลักการท�างานของชุดตรวจ
ชดุตรวจ  อินสติเป็นชดุทดสอบแบบอิมโูนแอสเสย์ เพือ่ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชือ้ HIV  ชดุทดสอบประกอบด้วยเยือ่สังเคราะห์ทีอ่ยูบ่น 
แผ่นดูดซบัภายในตลับพลาสติก  โดยส่วนหนึง่ของเยือ่สังเคราะห์จะเคลือบด้วยโปรตีนทีม่าจากการตัดต่อยนีและไม่เป็นอันตรายแล้วจาก 
เชือ้ HIV-1 และ HIV-2 ซึง่จะจบักบัแอนติบอดีต่อเชือ้เอชไอว ี(ในบรเิวณ์จดุทดสอบ)  เยือ่นีย้งัมส่ีวนของจดุควบคมุ ทีเ่คลือบด้วยโปรตีน
เอ ซึง่จะจบักบัแอนติบอดีทีไ่ม่จ�าเพาะทีพ่บได้ในเลือดของคน  วธิที�าการทดสอบโดยหยดตัวอย่างเลือดจากปลายนิว้ลงในขวดที ่1  จาก
นัน้เทเลือดทีเ่จอืจางแล้วในขวด 1 ลงในช่องของตลับชดุตรวจ  แอนติบอดต่ีอเชือ้เอชไอวทีีม่ใีนตัวอย่างจะถกูจบัทีจ่ดุทดสอบและ
แอนติบอดี ทีไ่ม่จ�าเพาะทัว่ไป จะถกูจบัทีจ่ดุควบคมุ จากนัน้เทขวดที ่ 2 ลงในตลับของชดุตรวจ  น�า้ยาขวดที ่ 2 จะท�าปฏิกิริยา กบั
แอนติบอดีท่ีจับไว้เกิด เป็นจุดสีน�า้เงินในบริเวณ์จุดควบคุม และถ้ามีแอนติบอดีต่อเช้ือเอชไอวี จะเกิดเป็นจุดสีน�า้เงินในบริเวณ์จุด ทดสอบ
ด้วย  ในข้ันตอนสุดท้าย จะเติมน�า้ยาในขวดท่ี 3 ลงไปบนเย่ือสังเคราะห์เพ่ือให้มองเห็นจุดควบคุม และจุดทดสอบชัดเจนมากข้ึน

ค�าเตือนและข้อควรระวัง
• อุปกรณ์์แต่ละช้ินส�าหรับการใช้งานเพียงคร้ังเดียวและ  
    ถูกออกแบบมา ส�าหรับการทดสอบแค่หน่ึงคนเท่าน้ัน
• เก็บให้พ้นมือเด็ก
• สามารถใช้ได้กับเลือดมนุษย์เท่าน้ัน
• ห้ามใช้ชุดตรวจอินสติหลังจากวันหมดอายุ 
• ห้ามใช้ชุดตรวจอินสติ ท่ีมีบรรจุภัณ์ฑ์ฉีักขาดหรือช�ารุด
• ไม่ควรอ่านผลท่ีได้จากชุดตรวจอินสติ เกินกว่า 1 ช่ัวโมง

• คูม่อืการใช้งาน จ�านวน 1 ชิน้
• ตลับชดุตรวจ  จ�านวน 1 ชิน้
• น�า้ยาเจอืจาง (ฝาสีแดง) ขวดท่ี 1 ขนาด 1.5 มล. จ�านวน 1 ขวด
• น�า้ยาปรบัสี (ฝาสีน�า้เงนิ) ขวดท่ี  2  ขนาด 1.5 มล. จ�านวน 1 ขวด
• น�า้ยาปรบัความชดั (ฝาขาวใส) ขวดท่ี 3 ขนาด 1.5 มล. จ�านวน 1 ขวด
• เขม็เจาะเลือดจากปลายนิว้  จ�านวน 1 ชิน้
• พลาสเตอร์ จ�านวน 1 ชิน้

ตลับชุดตรวจ (อยูใ่นซองทีไ่ด้ระบุว่า Membrane Unit)
จุดควบคมุหรอืจุดทดสอบ (หรอืทัง้จุดควบคมุและจุดทดสอบ) จะปรากฏให้เหน็บน 
ตลับชุดตรวจหลังทดสอบแล้ว โดยทีต่ลับชดุตรวจจะมีทัง้จุดควบคมุ (ทีใ่ช้วดัตรวจ   
จับอิมมิวโนโกลบลิูนเอ็มและอิมมิวโนโกลบลิูนจี IgM/IgG) และจุดทดสอบ (แอนติเจน 
gp41 และ gp36) ตลับชุดตรวจได้ถกูบรรจุในซองเดีย่ว และใช้เพยีงครัง้เดยีว

น�า้ยาเจือจาง (ขวดที ่1 ฝาสีแดง)
เป็นน�า้ยาเพือ่เจือจางตัวอย่างเลือดและสลายเซลล์เม็ดเลือดแดงให้แตก ประกอบด้วย
น�า้ยาบัฟเฟอร์ทริส-ไกลซนีไร้สี 1.5 มล. ซึง่มีรีเอเจนต์การสลายเซลล์

น�า้ยาปรับสี (ขวดที ่2 ฝาสีน�า้เงิน)
เป็นน�า้ยาสีน�า้เงินทีต่รวจจับแอนติบอดขีองมนุษย์  มีปรมิาณ์ 1.5 มล. โดยน�า้ยา    
บอเรทบัฟเฟอร์สีน�า้เงินน้ีใช้เพือ่ตรวจจับอิมมิวโนโกลบูลินเอ็ม และอิมมิวโนโกลบลิูนจี 
(IgM/IgG)  ในบรเิวณ์จุดควบคมุ และตรวจหาเอชไอวีแอนติบอดใีนจุดทดสอบ

น�า้ยาปรับความชดั (ขวดที ่3 ฝาขาวใส)
เป็นน�า้ยาลบสารสีน�า้เงิน โดยบรรจุสารละลายบฟัเฟอร์ทรสิ-ไกลซนีไร้สีขนาด 1.5 มล. 
เพือ่ชะล้างสีย้อมทีห่ลงเหลือ ท�าให้อ่านผลได้ชัดเจนข้ึน

น้ํายาทัง้หมดมีโซเดยีมอะไซด์ปรมิาณ 0.1% ซึง่เป็นสารกันบดูและเป็นอันตราย
หากกลืนกนิ และควรใช้น้ํายาทัง้หมดเพยีงครัง้เดยีวเท่าน้ัน นํา้ยา ตรวจสามารถ
ใช้งานได้อย่างเสถยีร หากมีการจัดเกบ็อย่างถกูต้องตามทีไ่ด้ระบไุว้บนฉลาก
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• The expiration date should be verified before use.

• If the HIV self test kit is damaged or missing any 

materials, please contact the distributor as listed below.

• The user manual should be read in detail, including 

  information about the precautions and limitations  

  of  the test.

WARNING 
For basic self testing purposes only. If the 

self test yields a reactive result, the 

reactive result must be confirmed by a 

professional health care provider.

Your results are non-reactive if only a single dot  

appears close to the letter C. 

Definition: Your test result is negative.

Test again in 3 months

Testing within 90 days 

 of risk exposure  

(Window period)**

Get a confirmatory  

HIV test at a health 

center that can

confirm results.

Get tested for HIV and other sexually transmitted 

infections (STIs) consistently as appropriate to your 

risk profile.  At minimum, get tested twice a year. 

Testing after risk exposure 

of more than 90 days 

Get a confirmatory HIV test at a health center 

that can confirm results.
Perform another self test by using a 

new self test kit.

Negative result

HIV is not detected Get antiretroviral 

treatment* Get an HIV test at a 

health center that 

can confirm results 

Contact your 

distributor

Positive result

Your test did not work if a dot does not appear 

close to the letter C, or a dot does not appear at 

all.

Definition: There may have been insufficient 

solution; the procedure was incorrectly 

followed; or the self test kit is defective.

GUIDANCE

PREPARING THE EQUIPMENT FOR USE: 

STEP 1: COLLECT BLOOD

STEP 2: TEST

• Visit http://www.thailandhivtest.com  

   for more information

• For HIV self test kit product questions, 

  Call 082-478-9162

• For questions related to HIV and HIV treatment:

Produced by  bioLytical Laboratories Inc. 406-13251 Delf 
Place  Richmond, BC, Canada V6V 2A2
Imported by HYGIA LOGISTICS COMPANY LIMITED 119/288 

Moo 5. T.Sunpeesua Muang Chiangmai Thailand 50300

• The Thai Red Cross Anonymous Clinic   

   02-251-6711

• National Health Security Office (NHSO) 1330

• All hospitals (All departments providing  care)

• Department of Disease Control Hotline  Center

  1422 

• AIDS and Unwanted Pregnancy Hotline Center   

  1663

• Rainbow Sky Association of Thailand HIV 

  Counselling Service (Sai Sabai Jai) Hotline 

   090-648-7407

INFORMATION FOR GUIDANCE AND 

COUNSELING

Wash and dry hands Open test device pouch. Place test device on  

a flat surface.

Remove cap of Bottle 1. 

Place on flat surface. 
WARNING: Bottle 1 contains 

liquid. Handle with care.

NON-REACTIVE INVALID RESULT

The results are invalid 

STORAGE 

Category: In Vitro Diagnostic Medical Devices.

Type: HIV Self Test Kit

STEPS 3: READING THE THREE TYPES OF RESULTS  (READ RESULTS RIGHT AWAY)

Single use Expiration date

Lot no.Keep between 2 to 30°C

HIV Self Test Instructions For Use

Dispose in accordance with local regulations. Put 

all items back into the outer packaging. Throw 

away into waste bin.

DISPOSAL

2. Rub finger and hand to increase blood flow. 3. Place lancet on the side of finger tip.1. Twist and pull out lancet tip. Discard tip.

4. Rub finger to create a LARGE drop of blood. 5. Let 1 drop FALL into Bottle 1. DO NOT SCRAPE.  Twist on cap of Bottle 1. 6. Apply adhesive bandage.

1. Shake and pour all liquid. Wait until liquid 

disappears.
2. Shake and pour all liquid. Wait until liquid disappears. 
TIP: You may need to gently tap Bottle 2 to get all the liquid out.

3. Shake and pour all liquid. Wait until liquid 

 disappears.

SHAKE 

4 TIMES
SHAKE 

4 TIMES

SHAKE 

4 TIMES

POUR ALL POUR ALL POUR ALL

- PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) is an antiretroviral that 

protects against HIV.  It can be taken before risk exposure to HIV.

- PEP (Post-Exposure Prophylaxis) is an emergency antiretroviral 

that must be taken within 72 hours of risk exposure to HIV.

(Both PrEP and PEP do not protect against sexually transmitted 

diseases except for HIV.  Anyone can receive PrEP or PEP at the 

Thai red cross anonymous clinic and at all health centers.

Using 

condoms and 

lubricant

Having protected sex by at least 

one of these ways

PEPPrEP
*Getting into treatment quickly will allow you to reduce the 

amount of HIV in your body and reach an undetectable 

status quickly.  This will prevent any complications, ensure 

that you can’t transmit the virus to others, and allow you to 

live with a life expectancy similar to anyone not living with 

HIV. 

**The results of this test are not to be used as 

confirmation of a negative result.  You may still be  within 

the window period and may need to wait until after 90 

days time.

Your results are reactive if two dots appear.  

That is, one dot appears close to the letter C, 

with another dot appearing close by, even if 

the other dot is faint.

Definition: You are probably HIV positive.

REACTIVE

Read before use

Bottles 1, 2, 3 Test DeviceLancet Bandage

THIS TEST CONTAINS:

• 1 Instructions for Use

• 1 Pouch with test device (labelled Membrane Unit)

• 1 Sample Diluent (Bottle 1, 1.5 mL, red top)

• 1 Colour Developer (Bottle 2, 1.5 mL, blue top)

• 1 Clarifying Solution (Bottle 3, 1.5 mL,  clear top)

• 1 Sterile Single-Use Lancet 

• 1 Adhesive Bandage

Test device (packaged inside the pouch labelled Membrane Unit)

The control and/or test dot will appear on the test device once the test is 

performed. The test device is prepared with control (IgM/IgG capture) and 

test (gp41 and gp36 antigen) reaction dots. It is individually packaged and is 

to be used only once to complete a single INSTI test.

Sample Diluent (Bottle 1, red cap) 

A solution designed to dilute the blood sample and break down red blood 

cells. It contains 1.5 mL of colorless Tris-Glycine buffered solution containing 

cell lysis reagents. 

Color Developer (Bottle 2, blue cap) 

A blue solution that detects human antibodies. It contains 1.5 mL of a 

blue-coloured Borate buffered proprietary indicator solution designed to 

detect IgM/IgG in the control dot and HIV-specific antibodies in the test dot. 

Clarifying Solution (Bottle 3, clear cap) 
A solution to remove background blue color. It contains 1.5 mL of a colorless 

Tris-Glycine buffered solution designed to remove background staining from 

the test device prior to reading the INSTI test results. 

All solutions contain 0.1% Sodium Azide as a preservative and are harmful if 

swallowed. All solutions are for single use only and are stable to date and 

under storage conditions indicated on labels.

(        0500 )

HIV (Human Immunodeficiency Virus), if left untreated, is a virus that leads to the disease known as AIDS.  Risk factors for 

contracting HIV include unprotected sex and needle sharing during drug use.  Presently, there are many people who have not been 

tested.  As a result of not knowing their HIV status, this group has been a reason for transmission.  Treatment for HIV is highly 

effective.  It is important to start treatment as early as possible following infection, to reduce the risk of complications or death as 

a result of a lowered immune system.

HIV self tests can help you know your status should you be infected.  They can be performed at any time and place that is most 

convenient.  The steps to the test are easy, and produce accurate results.  The tests have a specificity and rapidity that have been 

approved by the Department of Public Health.  That is, results are known within one minute.  A factor to keep in mind is that the 

results are contingent upon the detection of HIV antibodies, since there is a probability that HIV antibodies may not be captured 

from the infected individual.  The HIV incubation period is also known as the Window Period, and can be as long as two weeks to 

three months.  To test for antibodies during this time may produce a negative result even if a person has been infected. For results 

to be accurate, the test should only be performed after 90 days from the time of risk exposure.  

BIOLOGICAL PRINCIPLES OF THE TEST

The INSTI HIV Self Test is an immunoassay for detecting HIV antibodies. The test device consists of a synthetic membrane positioned atop 

an absorbent pad within a plastic cartridge. One section of the membrane has been treated with non-hazardous HIV-1 and HIV-2 

recombinant proteins, which capture HIV antibodies (test dot). The membrane also includes a control dot treated with protein-A that 

captures other non-specific antibodies normally present in human blood. The test is performed by adding a fingerstick blood sample to 

Bottle 1. The diluted blood in Bottle 1 is poured into the well of the test device. Any HIV antibodies in the sample are captured by the test 

dot and non-specific antibodies are captured by the control dot. Bottle 2 is then added to the test device. Bottle 2 solution reacts with 

captured antibodies to produce a blue dot at control dot and, if HIV antibodies are present, a blue dot also appears at test dot. In the final 

step, Bottle 3 is added to the membrane to make the control and test dots more visible.

RESTRICTIONS ON USE 

• Not suitable for users who are afraid of needles

• May not be suitable for patients who have been infected 

  within the last 3 months 

• Not suitable for users who have a bleeding disorder

• Not suitable for users who are taking anti-retroviral   

   treatment (ART) as it may cause false negatives. 

•  Not suitable for users who have participated in a HIV 

   vaccine study 

WARNINGS AND PRECAUTIONS

• Each device is for single use only and is designed for  

self testing by one person. 

• Keep out of the reach of children.

• The test is for use only with human whole blood.

• Do not use the INSTI HIV Self Test beyond the  

expiration date stated on the outer  packaging. 

• Do not use the test device if the foil pouch has been   

  damaged.

• Do not read the result more than 1 hour after 

  completing the test procedure.
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1. Store in the original packaging in a cool, dry   

     location between 2 to 30°C. DO NOT FREEZE.

2. Do not store near a heat source or in direct sunlight.

3. The test should be performed at room temperature 

    (15 to 30°C).

4. Do not open the test device pouch until you are 

    ready to perform the test. Note that although the   

    test device pouch states storage at 15-30°C, it can 

    be stored refrigerated, if required. 
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