MEDICAL
INSTRUMENT

COVID-19 Antigen Rapid Test
Model: TD-4531

• Thực hiện dễ dàng

•
•
•

• Sử dụng chuẩn đoán trong ống nghiệm

•

Cho kết quả sau 15 phút

•
REF:

• Hiển thị trực quan

• Không cần thiết bị đặc biệt nào hỗ trợ
• Hợp tác kỹ thuật của Viện hàn lâm Đài Loan

REF: https://iptt.sinica.edu.tw/posts/139911
•
•
NGUYÊN LÝ - HIỆU SUẤT VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
•
•
Nguyên tăc xét nghiệm:
Xét nghiệm miễn dịch sắc ký miễn dịch
REF:
Kháng nguyên đích:

SARS-CoV-2 Protein Nucleocapsid

Loại lấy mẫu

Mẫu tăm bông ngoáy mũi, hầu họng

Giới hạn phát hiện(LoD)

1.26 x10 TCID 50 cho mL

Phản ứng chéo và gây nhiễu:

Vi rút, vi khuẩn và các yếu tố gây nhiễu được kiểm tra không phản ứng chéo
hoặc gây nhiễu

Thòi gian xét nghiệm

15 phút

Độ nhạy (PPA):

93.1%, 95% CI: 83% đến 97.2%

Độ đặn hiệu (NPA):

99.6%, 95% CI: 97.7% đến 99.9%
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QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Số hộp trong 1 thùng

15 hộp

Trọng lượng trên 1 thùng carton

7.15 kg

Kích thước thùng Carton

55.6 (L) X 28.2 (W) X 46.2 (H) cm

20-Bộ test / Hộp:
1.Thanh phản ứng được đóng gói riêng biệt (20 cái)
2.Ống đệm chiết (20cái)
3.Tăm bông lấy mẫu vô trùng (20cái)

4.Hướng dẫn sử dụng chi tiết (1 bản)
5.Hướng dẫn sử dụng nhanh (1 bản)

VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test (Model :TD-4531)

MEDICAL
INSTRUMENT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1

2

3

4

10 ~ 20
lần

Lấy và loại bỏ khỏi
ống đệm chiết

5

Cho tăm bông vào tiếp xúc
với đáy ống đệm chiết, xoay
ít nhất mười - hai mươi lần

6

30 Giây

Để lưu tăm bông
trong ống đệm
chiết 30 giây.

5 ~ 10
Lần

Trước khi lấy tăm bông cần ép
que vào thành ống để chảy hết
đung dịch và cho que tăm vào
túi xử lý rác thải y tế.

7
3~5

Giọt

15-20 Phút

Nhấn chặt nắp gắn vào
ống đệm chiết có chứa
chất đã qua xử lý

Nhỏ 3-5 giọt mẫu đã xử lý
vào lỗ chứa mẫu.

Kết quả sẽ hiển thị trong vòng 15-20 phút. Đôi khi có thể
cho kết quả sớm hơn.
Lưu ý: 1. Kết quả không hiển thị thay đổi 20 phút. Có
thể cung cấp kết quả sai.
2. Bạn nên đảm bảo đặt que thử trên bàn phẳng.

HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ

Dương tính

Âm tính

Không hợp lệ

Copyright TaiDoc Technology Corporation. All rights reserved.
Study the User Manual thoroughly before using Quick Reference Guide.
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Kết quả dương tính:
Có hai vạch màu trên băng thử. Cả vạch thử màu và
vạch kiểm soát màu đều xuất hiện trên băng thử.
Trong thời gian quan sát thấy lốm đốm., một vạch
kiểm tra màu xuất hiện được đánh giá là kết quả
dương tính.

Kết quả âm tính:
Chỉ có vạch điều khiển màu xuất hiện trên băng thử.
Không hiển thị màu của vạch kiểm tra cho thấy kết
quả âm tính.

Kết quả không hợp lệ:
Luôn chỉ có một vạch kiểm soát màu trong vùng
kiểm soát. Nếu không thấy vạch kiểm soát, hãy làm lại
xét nghiệm bằng một xét nghiệm mới
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