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2.Mẫu tăm bông mũi họng:
Để  đầu  bệnh  nhân  thư  giãn  tự  nhiên, cẩn  thận  đưa  tăm  bông  vào  lỗ  mũi  người  
bệnh. Quét lên bề mặt của mũi sau và xoay tăm bông vài lần. Sử dụng cùng một  
tăm bông, lấy bệnh phẩm từ lỗ mũi bên kia theo cùng một cách.
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[Chuẩn bị bản mẫu]
1. Lấy ống chiết ra, thêm 8 giọt (khoảng 0,3 mL) dịch chiết cho thuốc thử vào 
ống chiết, và để trên giá đựng ống.
2. Đặt tiêu bản tăm bông vào ống chiết, xoay tăm bông khoảng 10 giây, và ấn 
đầu tăm bông vào thành ống để giải phóng kháng nguyên trong tăm bông.
3. Lấy tăm bông ra trong khi bóp các thành bên của ống để chiết dung dịch từ 
tăm bông. Để lấy được càng nhiều dung dịch từ tăm bông càng tốt. Vứt bỏ tăm 
bông theo phương pháp xử lý chất thải nguy hiểm sinh học.
4. Đóng nắp ống nhỏ giọt vào ống chiết.

[Quy trình kiểm tra]
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cho phép thiết bị kiểm tra, thuốc 
thử chiết và mẫu thử cân bằng với nhiệt độ phòng trước khi thử nghiệm.
1. Mở gói và lấy thiết bị ra kiểm tra.
2. Giữ ống chiết thẳng đứng và thêm hai giọt mẫu thử vào (các) giếng lấy mẫu 
vật. Bắt đầu hẹn giờ.
3. Đọc kết quả trong vòng 20 phút. Kết quả dương tính có thể được báo cáo 
trong vòng 20 phút, tuy nhiên, kết quả âm tính phải được đọc sau 20 phút, và 
kết quả sau 30 phút không còn giá trị.

[Vận chuyển và lưu trữ mẫu]
Sau khi mẫu tăm bông được thu thập, tăm bông có thể được lưu trữ trong quá trìnhchiết 
xuất thuốc thử được cung cấp cùng với bộ dụng cụ. Cũng có thể được bảo quản bằng 
cách nhúng tăm bông cho vào ống chứa 2 đến 3 mL dung dịch bảo quản virút (hoặc 
đẳng trương dung dịch muối, dung dịch nuôi cấymô, hoặc dung dịch đệm  phosphat).
Các  mẫu  vật  mới  thu  thập  nên  được  xử  lý  càng  sớm  càng  tốt,  nhưng  không
muộn  hơn  một  giờ  sau  khi  lấy  mẫu. Mẫu  vật  được  thu  thập  có  thể được  được  bảo  
quản  ở  2-8  ℃ không  quá  24  giờ;  Lưu  trữ ở  -70  ℃ trong  một  thời  gian  dài, 
nhưng tránh lặp lại các chu kỳ đông lạnh - rã đông.

[Giải thích kết quả kiểm tra]
Kết quả âm tính: nếu chỉ có vạch kiểm soát chất lượng C thì vạch phát hiện T là 
không màu, cho thấy rằng kháng nguyên SARS-CoV-2 chưa được phát hiện và
kết quả là âm tính.
Kết quả dương tính: nếu cả vạch kiểm soát chất lượng C và vạch phát hiện T đều 
xuất hiện màu, cho thấy đã phát hiện được kháng nguyên SARS-CoV-2 và kết quả 
là dương tính.
Kết quả không hợp lệ: nếu vạch kiểm soát chất lượng C không được hiển thị, nó 
sẽ không hợp lệ bất kể có dòng phát hiện T hay không (như trong hình bên dưới),  
và thử nghiệm phải được tiến hành lại.

Quy cách: 25 bộ/hộp.
[Mục đích sử dụng]
Sản phẩm này được sử dụng để phát hiện định tính trong ống nghiệm đối với 
kháng nguyên của SARS-CoV-2 trong tăm bông mũi họng (NP) hoặc tăm bông 
hầu họng của con người. Các virut Corona mới thuộc chi β. COVID-19 là một 
bệnh cấp tính truyền nhiễm đường hô hấp. Mọi người thường dễ mắc bệnh. Hiện 
tại, bệnh nhân bị nhiễm vi rút Corona mới là nguồn lây nhiễm chính, những người 
bị nhiễm không có triệu chứng cũng có thể là một nguồn lây nhiễm. Dựa vào điều 
tra dịch tễ học hiện tại, thời gian ủ bệnh từ 1 đến 14 ngày, chủ yếu là từ 3 đến 7 
ngày. Các biểu hiện chính bao gồm sốt, mệt mỏi và ho khan. Ngạt mũi, chảy nước 
mũi, đau họng, đau cơ và tiêu chảy được tìm thấy trong vài trường hợp.

[Nguyên tắc kiểm tra]
Bộ dụng cụ này sử dụng phương pháp kẹp kháng thể kép để phát hiện 
SARS-CoV-2 các kháng nguyên. Khi một lượng mẫu thích hợp được thêm vào 
mẫu (các) thiết bị thử nghiệm, mẫu sẽ di chuyển về phía trước dọc theo thiết bị thử 
nghiệm. Nếu mẫu vật có chứa kháng nguyên, thì kháng nguyên đó sẽ liên kết với 
kháng thể đơn dòng protein của chuột kháng SARS-CoV-2 N được đánh dấu bằng 
keo vàng trên miếng đệm liên kết, và phức hợp miễn dịch tạo thành một phức hợp 
kẹp với một kháng thể đơn dòng protein của chuột kháng SARS-CoV-2 N được 
phủ được phủ trên vạch thử nghiệm, một vạch màu đỏ có thể nhìn thấy sẽ hiển thị, 
điều này cho thấy kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính. Thiết bị thử nghiệm 
cũng chứa một vạch kiểm soát chất lượng, bất kể vạch kiểm tra có hiển thị hay 
không, vạch kiểm soát chất lượng luôn hiển thị màu đỏ  Nếu vạch kiểm soát chất 
lượng không hiển thị màu đỏ, nó chỉ ra rằng kiểm tra kết quả không hợp lệ và cần 
phải làm lại bài kiểm tra.

[Cảnh báo và đề phòng]
1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng bộ, và kiểm soát chặt chẽ thời gian phản 
ứng. Nếu bạn không làm theo hướng dẫn, bạn sẽ nhận được các kết quả không 
chính xác. 
2. Mẫu thử phải được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với các điều kiện nhất 
định. Tất cả các mẫu vật và dụng cụ dùng trong quá trình thử nghiệm phải được xử 
lý theo phòng thí nghiệm thực hành bệnh truyền nhiễm.
3. Bảo vệ chống ẩm, không mở túi nhôm bạch kim trước khi nó được sẵn sàng để 
thử nghiệm. Không sử dụng nếu túi giấy nhôm bị hỏng hoặc kiểm tra thiết bị bị
ẩm.
4. Vui lòng sử dụng nó trong thời gian hiệu lực.
5. Cân tất cả thuốc thử và mẫu vật về nhiệt độ phòng (15 ~ 30 ℃) trước sử dụng.
6. Không thay thế các thành phần trong bộ này bằng các thành phần trong bộ khác.
7. Không pha loãng mẫu khi xét nghiệm, nếu không bạn có thể nhận được kết quả 
không chính xác.
8. Bộ dụng cụ phải được bảo quản theo đúng các điều kiện quy định trong hướng 
dẫn sử dụng này. Vui lòng không bảo quản bộ dụng cụ trong điều kiện đông lạnh.
9. Các phương pháp và kết quả thử nghiệm phải được diễn giải theo đúng tiêu 
chuẩn này. 
10. Kết quả âm tính có thể xảy ra nếu nồng độ kháng nguyên SARS-CoV-2 trong 
mẫu bệnh phẩm giảm xuống dưới giới hạn phát hiện tối thiểu của bộ dụng cụ này

11.Nếu thuốc thử chiết xuất được đóng gói riêng lẻ và một miếng cho mỗi thiết bị 
thử nghiệm thì số lô, ngày hết hạn và các thông tin khác không thể được đánh dấu 
riêng biệt do không gian hạn chế, nhưng những thông tin đó sẽ nhất quán với bộ 
thử nghiệm tương ứng.

[Thành phần và quy cách đóng gói]
Dụng cụ cung cấp
1) Tăm bông tiệt trùng
2) Ống chiết xuất kháng nguyên
3) Thuốc thử chiết xuất
4) Thiết bị kiểm tra
5) Hướng dẫn
6) Giá đỡ ống (Ngoại trừ gói riêng lẻ)

Dụng cụ được yêu cầu nhưng không được cung cấp
Bộ hẹn giờ.

[Điều kiện bảo quản và thời gian hiệu lực]
1. Lưu trữ ở mức 4 ℃ ~ 30 ℃, và nó có giá trị trong 24 tháng.
2. Sau khi túi giấy nhôm không còn được niêm phong, thiết bị thử nghiệm phải 
được sử dụng càng sớm càng tốt và trong vòng một giờ.

[Lấy mẫu bệnh phẩm]
1. Mẫu tăm bông hầu họng:
Để đầu bệnh nhân hơi nghiêng, miệng mở và phát ra âm thanh "A", lộ amidan hai 
bên. Giữ tăm bông và nhẹ nhàng lau cả hai mặt của amidan họng của bệnh nhân
tới lui ít nhất ba lần.
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SARS-CoV-2 tested (TCID50/mL) Test Result

320 3/3 positive

160 0/3 positive

80 1/3 positive

40 0/3 positive

Microorganism Concentration Cross-Reactivity
(Yes/No)

Adenovirus 3 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Parainfluenza virus Type 2 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Human coronavirus NL63 9.87 x 103 PFU/mL No (3/3 negative)

MERS
coronavirus(Pseudovirus,
part of ORFlab+N gene）

7930 PFU/mL No (2/2 negative)

Human coronavirus 229E 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Human coronavirus OC43 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Human Coronavirus
HKU1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

SARS-COV-2Pseudovirus
(N full-length gene) 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Enterovirus 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Respiratory syncytial
virus(A) 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Parainfluenza virus Type 3 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Parainfluenza virus Type
4a 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Influenza A H3N2
(Wisconsin/67/05) 8.82 x 104PFU/mL No (3/3 negative)

Influenza A H1N1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Influenza B
（VICRTORIA） 2.92 x 104 PFU/mL No (3/3 negative)

Rhinovirus(HRVA30） 4.17 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Haemophilus influenzae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Streptococcus pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Streptococcus pyogenes 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Candida albicans 1 x 106CFU/mL No (3/3 negative)

Bordetella pertussis 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Mycoplasma pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Chlamydia pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Legionella pneumophila 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Mycobacterium
tuberculosis 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Pneumocystis jirovecii 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Pseudomonas Aeruginosa 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Human Metapneumovirus
(hMPV) 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Parainfluenza virus Type 1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

Staphylococcus
Epidermidis 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

Streptococcus Salivarius 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negative)

[Kiểm soát chất lượng]
Kiểm soát chương trình được bao gồm trong thử nghiệm. Một đường màu đỏ xuất 
hiện trong vùng kiểm soát (C) là kiểm soát thủ tục nội bộ. Nó xác nhận đủ khối 
lượng mẫu vật. Bộ này không cung cấp các tiêu chuẩn kiểm soát.

[Hạn chế của phương pháp kiểm tra]
1. Bộ xét nghiệm này chỉ được sử dụng để chẩn đoán trong ống nghiệm.
2. Bộ xét nghiệm này chỉ được sử dụng để phát hiện mũi họng hoặc hầu họng của 
con người được chiết xuất từ tăm bông. Kết quả của các mẫu vật khác có thể sai.
3. Kit thử nghiệm này chỉ được sử dụng để phát hiện định tính và không thể chỉ ra 
mức độ của kháng nguyên SARS-CoV-2 trong bệnh phẩm.
4. Bộ xét nghiệm này chỉ là một công cụ chẩn đoán phụ trợ lâm sàng. Nếu kết quả
là dương tính, nên sử dụng các phương pháp khác để kiểm tra thêm kịp thời và
chẩn đoán của bác sĩ sẽ được ưu tiên.

[Chỉ số hiệu suất]
1. Đặc tính vật lý
1.1 Hình thức: Bộ test phải sạch sẽ và hoàn chỉnh, không có gờ, không bị hư hỏng 
và không ô nhiễm. Vỏ của hộp test phải phẳng, trên và dưới các nắp phải được 
đóng đều và không có khe hở rõ ràng. Bên trong que thử phải được gắn chắc chắn 
mà không lung lay. Thuốc thử chiết xuất phải trong, sạch và không có tạp chất lạ.
1.2 Kích thước: kích thước của dải bên trong không được nhỏ hơn 2,5mm.
1.3 Tốc độ di chuyển chất lỏng không được nhỏ hơn 10mm/phút.
2. Giới hạn phát hiện tối thiểu: Các sản phẩm tham chiếu giới hạn thử nghiệm tối 
thiểu S1 phải là âm, S2 và S3 phải là dương.
LƯU Ý: S1: Thuốc thử chiết xuất cho kháng nguyên; S2: 0,1ng / ml kháng nguyên 
tái tổ hợp
S3: 1ng/ml kháng nguyên tái tổ hợp
3. Tỷ lệ đảm bảo âm tính: 5 sản phẩm tham chiếu âm tính của công ty kiểm tra sẽ
là tất cả âm tính, với tỷ lệ đảm bảo âm tính là 100%.
4. Tỷ lệ đảm bảo dương tính: 5 sản phẩm tham chiếu dương tính, mỗi sản phẩm 
thử nghiệm đối chứng một lần và tất cả đều dương tính, với tỷ lệ đảm bảo dương 
tính là 100%.
5. Độ lặp lại: Kiểm tra 1 mẫu đối chứng dương tính của doanh nghiệp, kiểm tra 10 
mẫu theo thời gian, màu sắc phải nhất quán và tất cả đều dương tính.

[Giới hạn phát hiện, LOD]
Sử dụng nồng độ 320 TCID 50 / mL, LOD được tinh chế thêm bằng cách sử dụng 
chuỗi pha loãng 2 lần (tổng cộng bốn độ pha loãng) của viruts SARS-CoV-2 được 
chiếu xạ gamma tạo ra trong chất nền âm tính trong mũi người. Các dung dịch pha 
loãng này là được thử nghiệm trong ba lần. Nồng độ thấp nhất mà tất cả (3 trong 
số 3 lần lặp lại) đều dương tính được coi là LOD dự kiến cho DeepBlue 
SARS-CoV-2 Ag Test. TCID 50 / mL này vẫn là 320.

[Phản ứng chéo (Phân tích độ đặc hiệu)]
Phản ứng chéo của DeepBlue SARS-CoV-2 Ag Test được đánh giá bằng thử
nghiệm một nhóm các mầm bệnh liên quan, các mầm bệnh có tỷ lệ lưu hành cao, 
và hệ thực vật bình thường hoặc gây bệnh. Kết quả chứng minh rằng sản phẩm 
không có phản ứng chéo.

Để ước tính khả năng phản ứng chéo với SARS-CoV-2 của các sinh vật không có 
sẵn  để  thử  nghiệm  ướt, trong  phân  tích  silico  sử  dụng  Công  cụ  Tìm  kiếm  Căn  
chỉnh  Cục  bộ  Cơ  bản  (BLAST) do  Trung  tâm  Thông  tin  Công  nghệ  Sinh  học  
Quốc gia (NCBI) quản lý đã được sử dụng để đánh giá mức độ tương đồng trình  
tự protein. Đối với Human Coronavirus HKU1, sự tương đồng tồn tại giữa protein 
nucleocapsid  SARS- CoV-2 và  Human  Coronavirus  HKU1. Kết  quả  
BLAST cho thấy 30 ID trình tự, tất cả là protein nucleocapsid, cho thấy sự tương 
đồng. ID  trình  tự  AGW27840.1 có  điểm  liên  kết  cao  nhất  và  được  tìm  thấy  là  
39,1% tương  đồng  trên  76% trình  tự, mức  này  tương  đối  thấp  nhưng  không  thể  
loại trừ hoàn toàn phản ứng chéo. Đối với SARS-Coronavirus, sự tương đồng cao 
tồn  tại  giữa  protein  nucleocapsid  của  SARS-CoV-2 và  SARS-Coronavirus. 
Kết quả BLAST cho thấy 68 ID trình tự, chủ yếu là protein nucleocapsid, cho thấy 
sự  tương  đồng. ID  trình  tự  AAR87518.1, có  điểm  số  liên  kết  cao  nhất  được  
phân lập từ bệnh nhân người và được phát hiện là tương đồng 90,76% trên 100% 
trình tự. Điều này là cao và có khả năng xảy ra phản ứng chéo.

Đối với MERS-Coronavirus, sự tương đồng cao tồn tại giữa protein nucleocapsid 
SARS-CoV-2 và MERS-Coronavirus. Kết  quả  BLAST  cho  thấy  ít  nhất  114 ID  
trình  tự, chủ  yếu  là  protein  nucleocapsid, cho  thấy  sự  tương  đồng. ID  trình  tự  
AHY61344.1 và AWH65950.1, có điểm số liên kết cao nhất được phân lập từ một 
bệnh  nhân  là  người  và  được  phát  hiện  là  tương  đồng  49,4% và  50,3% trên  
88% trình tự. Trong khi điều này có khả năng đại diện cho thử nghiệm phản ứng  
chéo vừa phải đối với vi rút MERS ở 7930 PFU / mL cho thấy không có phản ứng 
(xem bảng trên).
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Microorganism Concentration Interference (Yes/No)

Parainfluenza virus Type 1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Parainfluenza virus Type 2 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Parainfluenza virus Type 3 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Parainfluenza virus Type 4a 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Adenovirus (e.g. C1 Ad. 71) 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Human Metapneumovirus
(hMPV) 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Influenza A
H3N2(Wisconsin/67/05) 8.82 x 104 PFU/mL No (3/3 positive)

Influenza A H1N1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Haemophilus influenzae 1 x 106 CFU/mL No(3/3 positive)

Streptococcus pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Streptococcus pyogenes 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Influenza B (Malaysia/2506/04) 2.92 x 104 PFU/mL No (19/20 positive)

Enterovirus 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Respiratory syncytial virus 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Rhinovirus 4.17 x 105 PFU/mL No (3/3 positive)

Chlamydia pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Legionella pneumophila 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Mycobacterium tuberculosis 1 x 106CFU/mL No (3/3 positive)

Pneumocystis jirovecii 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Pseudomonas Aeruginosa 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Candida albicans 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Pooled human nasal wash 14% v/v No (3/3 positive)

Bordetella pertussis 1 x 106CFU/mL No (3/3 positive)

Mycoplasma pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Staphylococcus Epidermidis 1 x 106 CFU/mL No (3/3 positive)

Streptococcus Salivarius 1 x 106CFU/mL No (3/3 positive)

Human coronavirus 229E 1 x 105 PFU/mL No(3/3 positive)

Human coronavirus OC43 1 x 105 PFU/mL No (19/20 positive)

Human coronavirus NL63 9.87 x 103 PFU/mL No(3/3 positive)

MERS coronavirus 7930 PFU/mL No (3/3 positive)

Interfering Substance Concentration Interference (Yes/No)

Zicam Cold Remedy 5% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Homeopathic (Alkalol) 10 % v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Sore Throat Phenol Spray 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Blood (human) 5% No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mucin 5 mg/mL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

CVS Nasal Drops
(phenylephrine) 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

CVS Nasal Spray
(Cromolyn) 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Tamiflu (Oseltamivir
phosphate) 500 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Budenoside 0.00063 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Biotin 0.35 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Tobramycin 3.3 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mupirocin 0.15 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Fluticasone 0.000126 mg/dL No (5/5 Negative, 4/4 Positive)

Dextromethorphan 0.00156 mg/dL No (19/20 Negative, 3/3
Positive)

Dexamethasone 1.2 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mucinex 5% No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Methanol 150 mg/dL No (19/20 Negative, 3/3
Positive)

Acetylsalicylic Acid 3 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Diphenhydramine 0.0774 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Benzocaine 150 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Test Dilution Concentration (TCID50/mL) Mean Signal (ADC
Units)

1 0 495

2 62.5 26100.6

3 250 63013.8

4 1000 83451.8

5 1.4 x 105 86220

[Nghiên cứu về sự can thiệp của vi sinh vật]

Sự can thiệp của vi sinh vật trong DeepBlue SARS-CoV-2 Ag Test được đánh giá 
bằng cách thử nghiệm một nhóm các mầm bệnh liên quan, các tác nhân gây bệnh  
phổ  biến cao và hệ  thực vật bình thường hoặc gây bệnh để  chứng minh rằng âm  
tính giả không xảy ra khi SARS-CoV-2 có mặt trong bệnh phẩm với các vi sinh vật 
khác

[Nghiên cứu can thiệp nội sinh]
Một nghiên cứu đã được thực hiện để chứng minh rằng các chất có khả năng gây  
nhiễu có thể  được tìm thấy ở  đường hô hấp trên ở  các đối  tượng có triệu chứng  
(bao gồm cả thuốc bán không cần đơn) không gây phản ứng chéo hoặc cản trở việc 
phát hiện SARS-CoV-2 trong DeepBlue SARS-CoV-2 Ag Test.

[Hiệu ứng móc liều lượng cao]
Nồng độ tăng nối tiếp của các mẫu SARS-CoV-2 được kiểm tra bằng COVID-19 
(SARS-CoV-2) Antigen  Test  Kit(Colloidal  Gold) do  DeepBlue  sản  xuất. Không  
có tác động đến hiệu suất  thử  nghiệm hoặc hiệu ứng móc ở  nồng độ  cao lên đến  
1,4 x 105 TCID50 / mL SARS-CoV-2 với DeepBlue SARS-CoV-2 Ag Test

[Hiệu quả lâm sàng]
Quy mô nghiên cứu tổng thể là 520 trường hợp với 110 mẫu dương tính, 410 
mẫu âm tính.
Thống kê kết quả thử nghiệm mẫu tăm bông lấy dịch mũi họng (NP)



4 / 4

PPA - Positive Percent Agreement (Sensitivity)
NPA - Negative Percent Agreement (Specificity)
PPV - Positive Predictive Value
NPV - Negative Predictive Value
CI - Confidence Interval
LCI - Lower Confidence Interval
UCI - Upper Confidence Interval

Reference RT-PCR Assay 95% Wilson Score
CI

LCI UCI

DEEP
BLUE
SARS-
CoV-2
Ag Test

POS NEG Total PPA 96.4% 90.8% 98.2%

POS 106 1 107 NPA 99.8% 94.4% 99.9%

NEG 4 409 413 PPV 99.1% 93.7% 99.8%

TOTAL 110 410 520 NPV 99.0% 93.5% 99.7%

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

4th Floor,D-1# Zone, Pearl Industrial Park, 106 Innovation

Avenue,High-Tech Development Zone,230088 Hefei, Anhui,China

Luxus Lebenswelt GmbH

Kochstr. 1, 47877, Willich,Germany

[Chỉ số của ký hiệu CE]

Sản phẩm được sử dụng 
trong ống nghiệm 

Vui lòng không 
tái sử dụng

Hạn sử dụng
Vui lòng đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng

   

 
     

    

Nhà sản xuất

Số lô

Giữ khô giáo

Cảnh báo, vui lòng 
tham khảo hướng dẫn 
trong gói hàng

Không sử dụng khi 
gói hàng đã bị hư 
hỏng

Tránh tiếp xúc quá lâu 
với ánh nắng

Ngày sản xuất

Dấu CE 

Rủi ro sinh học

Đại diện ủy 
quyền tại Liên 
minh Châu Âu

Nhiệt độ bảo quản sản 
phẩm

 Chứa đủ số lượng cho
<n> tests

Người chịu trách nhiệm ở Việt Nam：
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hiệp Hùng Phát
E-mail: hiephungphatdayt@gmail.com
Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 120, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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