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Package Insert 
Trước khi kiểm tra, hãy quyét mã QR 
code to để xem video về cách sử 
dụng, hoặc truy cập 
www.mycovidtest.com.au/how-it-
works/  
Để được hướng dẫn thêm về ngôn 
ngữ, vui lòng truy cập 
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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
Thử nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Dịch 
miệng) là một bộ xét nghiệm dùng một lần nhằm phát 
hiện loại coronavirus mới SARS-CoV-2 gây ra 
COVID-19 trong dịch miệng của con người. Thử 
nghiệm này được thiết kế để sử dụng tại nhà¹ với các 
mẫu dịch miệng tự thu thập từ những người có triệu 
chứng nghi ngờ bị nhiễm COVID-19 trong vòng 7 
ngày đầu tiên kể từ khi có triệu chứng. 

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Dịch 
miệng) chỉ thu được kết quả sơ bộ, xác nhận cuối 
cùng phải dựa trên kết quả chẩn đoán lâm sàng. 

Thử nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Chất 
lỏng trong miệng) nhằm mục đích sử dụng cho người 
dân như một phương pháp tự kiểm tra tại nhà và nơi 
làm việc (trong văn phòng, cho các sự kiện thể thao, 
sân bay, trường học, v.v.). 

TÓM LƯỢC 
Các coronavirus mới thuộc chi β. COVID-19 là một 
bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính. Mọi người 
nói chung là dễ mắc bệnh. Hiện tại, những bệnh nhân 
bị nhiễm vi rút coronavirus mới là nguồn lây nhiễm 
chính; những người bị nhiễm không có triệu chứng 

cũng có thể là một nguồn lây nhiễm. Dựa trên điều tra 
dịch tễ học hiện nay, thời gian ủ bệnh từ 1 đến 14 
ngày, phần lớn là 3 đến 7 ngày. Các biểu hiện chính 
bao gồm sốt, mệt mỏi và ho khan. Nghẹt mũi, sổ mũi, 
đau họng, đau cơ và tiêu chảy được tìm thấy trong 
một số ít trường hợp. 

NGUYÊN TẮC 
Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Dịch 
miệng) là một xét nghiệm miễn dịch định tính dựa 
trên màng để phát hiện Kháng nguyên SARS-CoV-2 
trong mẫu dịch miệng của con người. 

THUỐC THỬ 
Thiết bị thử nghiệm có chứa kháng thể chống SARS-
CoV-2. 

CẢNH BÁO 
1. Đọc toàn bộ tài liệu hướng dẫn trước khi thực 
hiện kiểm tra. 

2. Chỉ dành cho việc sử dụng chẩn đoán trong ống 
nghiệm tự kiểm tra. 

3.Thiết bị kiểm tra chỉ sử dụng một lần, không sử 
dụng lại thiết bị kiểm tra. Không sử dụng sau ngày 
hết hạn. 

4. Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu vực xử lý 
bệnh phẩm hoặc bộ dụng cụ. 

5. Không uống dung dịch trong bộ đệm.. Cẩn thận 
xử lý đệm và tránh để đệm tiếp xúc với da hoặc mắt, 
rửa sạch bằng nhiều nước ngay nếu tiếp xúc. 

6. Không sử dụng thử nghiệm nếu túi bị hỏng. 

7. Rửa tay kỹ lưỡng trước và sau khi xử lý. 

8. Nếu kết quả sơ bộ là dương tính, hãy chia sẻ kết 
quả xét nghiệm của bạn với nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và cẩn thận tuân theo các hướng 
dẫn / yêu cầu COVID tại địa phương của bạn. 

9. Thử nghiệm cho trẻ em và thanh niên nên được sử 
dụng với một người lớn. 

10. Thiết bị đã sử dụng nên được loại bỏ theo quy 
định của địa phương. 

 BẢO QUẢN 
Bảo quản thiết bị thử nghiệm ở 35,6-86 ° F (2-30 ° C). 
Không mở túi cho đến khi sẵn sàng sử dụng. KHÔNG 
BỎ NGĂN ĐÁ 

CÁC MÓN CUNG CẤP 
Thiết bị kiểm tra  Bộ đệm  Chèn gói  Túi an toàn 
sinh học Thiết bị thu thập (Phễu, ống và đầu ống) 

CÁC MÓN KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP 
Máy ghi giơ ̀
 
GIỚI HẠN 

1.  Không tuân theo các bước kiểm tra có thể cho kết 
quả không chính xác. 

2. Thử nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 
(Dịch miệng) chỉ dùng để tự kiểm tra trong chẩn 
đoán trong ống nghiệm. 

3. Kết quả thu được từ xét nghiệm cần được xem xét 
với các phát hiện lâm sàng khác từ các xét nghiệm 
và đánh giá trong phòng thí nghiệm khác. 

4. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính hoặc không có 
phản ứng và các triệu chứng lâm sàng vẫn tồn tại, 
đó là do virus lây nhiễm rất sớm có thể không 
được phát hiện, nên xét nghiệm lại bằng xét 
nghiệm mới sau đó 1-2 ngày hoặc đến bệnh viện. 
để loại trừ nhiễm trùng. 

5.  Kết quả dương tính với COVID-19 có thể do 
nhiễm các chủng coronavirus không phải SARS-
CoV-2 hoặc các yếu tố gây nhiễu khác. 

6. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Dịch 
miệng) ít đáng tin cậy hơn trong giai đoạn sau của 
nhiễm trùng, khuyến cáo nên sử dụng xét nghiệm 
này trong vòng 7 ngày đầu tiên khi bắt đầu có triệu 
chứng. 

7. Kết quả âm tính có thể không có nghĩa là một 



người không bị lây nhiễm và nếu có các triệu 
chứng, bạn phải tiến hành xét nghiệm thêm ngay 
lập tức Thông qua Phương pháp PCR. 

8. Kết quả âm tính không loại trừ nhiễm một loại vi 
rút hô hấp khác 

9. Thiết bị thử nghiệm chỉ sử dụng một lần, không sử 
dụng lại thiết bị kiểm tra. 

10. Thử nghiệm cho trẻ em và thanh thiếu niên nên 
được giám sát với người lớn. 

11. Vui lòng để xa tầm tay trẻ em 
12. Nếu kết quả Dương tính được đưa ra, yêu cầu 

ngay lập tức là đến Phòng khám Xét nghiệm Covid 
gần nhất để làm Xét nghiệm PCR khẳng định. Để 
được tư vấn về cách tìm kiếm trợ giúp y tế hoặc 
xét nghiệm coronavirus (COVID-19) Vui lòng tham 
khảo trang cuối của Hướng dẫn sử dụng này để 
xem chi tiết liên hệ tiểu bang hoặc lãnh thổ của 
bạn. 

13.  Liên hệ với TGA để báo cáo các vấn đề về hiệu 
suất kém hoặc khả năng sử dụng trong môi trường 
tự kiểm tra 
(báo cáo sự cố qua Báo cáo sự cố thiết bị y tế cho 
người dùng, email: iris@tga.gov.au hoặc gọi 1800 
809 36 
 

ĐẶC ĐIỂM HIỆU XUẤT 
 

Độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác 

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Dịch 
miệng) đã được đánh giá với các mẫu bệnh phẩm thu 
được từ bệnh nhân. RT-PCR được sử dụng làm 
phương pháp tham chiếu cho Thử nghiệm nhanh 
kháng nguyên COVID-19 (Dịch miệng). Các mẫu vật 
được coi là dương tính nếu các cá thể được chỉ ra 
kết quả dương tính bởi 

RT-PCR. Các mẫu vật được coi là âm tính nếu các cá 
thể được chỉ định kết quả âm tính bằng RT-PCR 

Mẫu dịch miệng 

    Thử nghiệm nhanh      
kháng nguyên COVID-19 

        (Mẫu dịch miệng) 

RT-PCR 
Tổng 
cộng Dương 

tính 
Âm 
tính 

COVID-19 Kháng 
nguyên 

Dương 
tính 

 

91 2 93 
Âm tính 10 303 313 

Tổng cộng 101 305 406 

 

Độ nhạy tương đối 90.1% 
(95%CI*:82.5%~95.1%) 

Độ đặc hiệu tương 
đối 

99.3% (95%CI*: 97.7%~ 
99.9%) 

Độ chính xác 97.0% 
(95%CI*:94.9%~98.5%) 

 
* Khoảng tin cậy 

Số ngày kể 
từ khi bắt 

đầu có 
triệu chứng 

RT-PCR 
COVID-19 
Kiểm tra 

nhanh kháng 
nguyên 

Thỏa thuận 
dương tính 

(%) 

0 – 3 39 33 84.6% 

4 – 7 62 58 93.5% 

 

Giá trị CT  
RT-
PCR 

dương 
tính 

COVID-19 
Thử nghiệm 

kháng 
nguyên 
nhanh 

dương tính  

Thỏa thuận 
(%) 

Ct≤20 8 8 100% 
20<Ct≤25 43 42 97.7% 

25<Ct≤30 46 40 87.0% 
Ct>30 4 1 25% 

          Giới hạn phát hiện 

Thử nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 có thể 
phát hiện ra chủng vi rút bất hoạt do nhiệt SARS-
CoV-2 ở mức thấp nhất là 8X102 TCID50 / ml. 

Biến thể 
SARS-CoV-2 biến thể Alpha (UK B.1.1.7), Delta 
(Indian B.1.617.2), Gamma (B.1.1.28), VUI-21ARP-03 
(Indian B.1.617.3) và Beta (Nam Phi B.1.351) có thể 
được phát hiện bằng Thử nghiệm nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2 ở các nồng độ cụ thể 

 
NHÃN HIỆU WHO, Dòng Pango, (Kết hợp), ALPHA, 
B.1.1.7, (102 bản sao ARN virut / μL), BETA, 
B.1.351, (10 bản sao ARN virut / μL), VUI-21ARP-03, 
B.1.6173 , (0,21ng / ml), GAMMA, B.1.1.28, (105 bản 
sao RNA virut / μL), DELTA, B.1.617.2, (105 bản sao 
RNA virut / μL) 

 
Hiệu ứng Hook  
 
Nồng độ cao nhất của vi rút bất hoạt SARS-CoV-2 đã 
được thử nghiệm. Không có hiệu ứng Hook nào được 
phát hiện 

Kiểm tra độ đặc hiệu với nhiều chủng virus 
khác nhau 

 
Thử nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đã được 
thử nghiệm với các chủng virus sau. Không quan sát 
thấy vạch rõ ràng tại một trong hai vùng vạch kiểm tra 
ở các nồng độ này. 

 
Mô tả, (Kết luận), Adenovirus loại 3, (3.16 x 104 
TCID50/ml l), Cúm B, (3.16 x 106 TCID50/ml) 
Adenovirus type 7,( 1.58 x 105 TCID50/ml), Sởi, (1.58 
x 104 TCID50/ml), coronavirus ở người OC43, (1 x 106 
TCID50/ml), Quai bị, (1.58 x 104 TCID50/ml), 



coronavirus ở người 229E (5 x 105 TCID50 / ml), 
Parainfluenza virus 2, (1,58 x 107 TCID50 / ml), 
Coronavirus ở người NL63, (1 x 106 TCID50/ml), 
Parainfluenza virus 3, (1.58 x 108 TCID50/ml) 

Coronavirus ở người HKU1, (1 x 106 TCID50/ml) 

Virus hợp bào hô hấp, (1 x 106 TCID50/ml)MERS-
coronavirus Florida, (1.17 x 104TCID50/ml), 

Enterovirus Loại 68 (Phân lập 2007), (1.51 x 106 
TCID50/ml) 
Cúm A H1N1, (3,16 x 105 TCID50 / ml), Haemophilus 
influenzae týp b, (1,35 x 109 CFU / ml), 

Cúm A H3N2, (3.16 x 105 TCID50/ml) 

TCID50 = Liều truyền nhiễm nuôi cấy mô là sự pha 
loãng của vi rút mà trong các điều kiện của thử 
nghiệm có thể lây nhiễm cho 50% các mạch nuôi cấy 
được cấy. 

Độ chính xác 
Thử nghiệm nội bộ&Thử nghiệm liên 

 
Độ chính xác trong quá trình chạy và giữa quá trình 
được xác định bằng cách sử dụng ba mẫu kiểm soát 
tiêu chuẩn COVID-19. Ba nhóm khác nhau của Thử 
nghiệm nhanh kháng nguyên COViD-19 (Dịch miệng) 
đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng Kháng 
nguyên SARS-CoV-2 âm tính yếu và Kháng nguyên 
SARS-CoV-2 mạnh. Mười lần lặp lại của mỗi cấp độ 
được kiểm tra mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp. Các 
mẫu vật được xác định chính xác> 99% thời gian. 

Phản ứng chéo 
 

Các sinh vật sau đây đã được thử nghiệm và tất cả 
đều âm tính khi được thử nghiệm bằng Thử nghiệm 
nhanh kháng nguyên COVID-19 (Dịch miệng): 

Mô tả, (Conc), Arcanobacterium, (1.0x108 CFU / ml), 
Staphylococcus epidermidis, (1.0x108 CFU / ml), 
Candida albicans, (1.0x108 CFU / ml), Streptococcus 
pneumonia, (1.0x108 CFU / ml),), Streptococcus 
pneumonia, (1.0x108 CFU/ml), Corynebacterium, 

(1.0x108 CFU/ml), Streptococcus pygenes, (1.0x108 
CFU/ml), Escherichia coli, (1.0x108 CFU/ml), 
Streptococcus salivarius, (1.0x108 CFU/ml), Moraxella 
catarrhalis, (1.0x108 CFU/ml), Streptococcus sp group 
F, (1.0x108 CFU/ml), Neisseria lactamica, (1.0x108 
CFU/ml), Chlamydia pneumoniae, (1.73x108 CFU/ml), 
Neisseria subflava, (1.0x108 CFU/ml), Legionella 
pneumophila Philadelphia, (1.91x1010 IFU/ml), 
Pseudomonas aeruainosa, (1.0x108 CFU/ml), 
Bordetella pertussis A639, (6.43x109 CFU/ml), 
Staphylococcus aureus subspaureus, (1.0x108 
CFU/ml), Mycoplasma pneumoniae M129, 2.70x108 
CCU/ml 
 (1,0x108 CFU / ml), Bordetella pertussis A639, 
(6,43x109 CFU / ml), Staphylococcus aureus 
subspaureus, (1,0x108 CFU / ml), Mycoplasma 
pneumoniae M129, 2,70x108 CCU / ml 

Kết quả Thử nghiệm của chúng tôi chỉ ra rằng có 
phản ứng chéo giữa SARS-CoV-1 và SARS-CoV-2 ở 
nồng độ bằng hoặc hơn 1ng / ml khi phát hiện protein 
nucleocapsid tái tổ hợp SARS-CoV-1. Điều này là do 
SARS-CoV có tính tương đồng cao với SARS-CoV-2. 

 
 Các chất gây nhiễu 

 
Các chất sau đây đã được thử nghiệm bằng Thử 
nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Dịch miệng) 
và không quan sát thấy nhiễu. 

 

Mô tả, (Kết hợp), Dexamethasone, (0,8mg / ml), Trà, 
(33,3mg / ml), Mucin, (50μ / ml), Sữa, (11,2%), 
Flunisolide, (6,8ng / ml), Nước cam , (100%), 
Mupirocin, (12mg / ml), Nước súc miệng, (2%), 
Oxymetazoline, (0,6mg / ml), Caffeine, (1mg / ml), 
Phenylephrine, (12mg / ml), Coca Cola, (/), Rebetol, 
(4,5μg / ml), Kem đánh răng, (/), Relenza, (282ng / 
ml), Máu toàn phần, (20μg / ml), Tamiflu, (1,1μg / ml), 
HAMA, (1mg / ml), Tobryamycin, (2,43mg / ml), 
Biotin, (0,1mg / ml) 

H&Đ 
1. Làm cách nào để biết liệu Bài kiểm tra có hoạt 
động tốt hay không? 

COVID-19 Antigen Rapid Test là một xét nghiệm 
miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính các 
kháng nguyên SARS-CoV-2 có trong dịch miệng của 
con người. Khi dòng kiểm soát (C) xuất hiện, có 
nghĩa là thiết bị thử nghiệm đang hoạt động tốt. 

2. Tôi có thể đọc kết quả của mình trong bao lâu? 

Bạn có thể đọc kết quả của mình sau 15 phút miễn là 
vạch màu xuất hiện bên cạnh Vùng kiểm soát (C), 
không đọc kết quả sau 20 phút. 

3. Thời điểm tốt nhất để làm thử nghiệm là khi 
nào? 

Kiểm tra có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong 
ngày. Tuy nhiên, nên lấy dịch uống đầu tiên vào buổi 
sáng. 

4. Kết quả có thể bị sai? Có bất kỳ yếu tố nào có 
thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm không? 

Kết quả sẽ chỉ cho kết quả chính xác khi người bệnh 
sử dụng dịch miệng tươi mới và tuân theo hướng dẫn 
cẩn thận. Tuy nhiên, kết quả có thể không chính xác. 

Các chủng coronavirus không phải SARS-CoV-2 
hoặc các yếu tố gây nhiễu khác có thể gây ra Kết quả 
Dương tính sơ bộ 

5. Làm thế nào để đọc bài kiểm tra nếu màu sắc 
và độ đậm nhạt của các vạch khác nhau? 

Màu sắc và cường độ của các đường không có tầm 
quan trọng đối với việc giải thích kết quả. Phép thử 
phải được coi là Dương tính cho dù cường độ màu 
của vạch thử (T) là gì đi nữa. 

6. Tôi phải làm gì nếu kết quả là dương tính? 

Kết quả dương tính có nghĩa là sự hiện diện của 
kháng nguyên SARS-CoV-2. Kết quả dương tính có 
nghĩa là rất có thể bạn đã nhiễm COVID-19 và kết 



quả cần được xác nhận. Ngay lập tức tự cách ly theo 
hướng dẫn của địa phương và liên hệ ngay với bác sĩ 
/ bác sĩ đa khoa hoặc sở y tế địa phương theo hướng 
dẫn của chính quyền địa phương. Kết quả xét nghiệm 
của bạn sẽ được kiểm tra bằng xét nghiệm xác nhận 
PCR và bạn sẽ được giải thích các bước tiếp theo. 

7. Tôi phải làm gì nếu kết quả là âm tính? 

Kết quả âm tính có nghĩa là bạn âm tính hoặc tải 
lượng vi-rút quá thấp để xét nghiệm nhận biết. Tuy 
nhiên, xét nghiệm này có thể cho kết quả âm tính 
không chính xác (âm tính giả) ở một số người có 
COVID-19. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể có 
COVID-19 mặc dù kết quả xét nghiệm là âm tính. 

Nếu bạn gặp các triệu chứng như đau đầu, đau nửa 
đầu, sốt, mất khứu giác và vị giác, hãy liên hệ với cơ 
sở y tế gần nhất theo quy định của chính quyền địa 
phương. Ngoài ra, bạn có thể lặp lại bài kiểm tra với 
một bộ dụng cụ kiểm tra mới. Trong trường hợp nghi 
ngờ, hãy lặp lại xét nghiệm sau 1-2 ngày, vì không 
thể phát hiện chính xác coronavirus trong tất cả các 
giai đoạn của nhiễm trùng. Các quy tắc về khoảng 
cách và vệ sinh vẫn phải được tuân thủ. Ngay cả khi 
có kết quả xét nghiệm âm tính, vẫn phải tuân thủ các 
quy tắc về khoảng cách và vệ sinh, việc di chuyển / đi 
lại, tham dự các sự kiện, v.v. phải tuân theo các 
hướng dẫn / yêu cầu COVID tại địa phương của bạn. 

8. Thông tin về cách liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ 
sẵn có tại địa phương. 

Để được tư vấn về cách tìm kiếm trợ giúp y tế hoặc 
xét nghiệm coronavirus (COVID-19), bạn có thể liên 
hệ với cơ quan y tế tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của 
mình hoặc gọi đường dây trợ giúp về coronavirus 
(COVID-19) theo số 1800 020 080 bất kỳ lúc nào 
hoặc truy cập trang web: 
https://www.australia.gov.au/phone-contacts. 

Liên hệ với TGA để báo cáo các vấn đề về hiệu suất 
kém hoặc khả năng sử dụng trong môi trường tự 
kiểm tra (báo cáo sự cố qua Báo cáo Sự cố Thiết bị Y 

tế Người dùng, email: iris@tga.gov.au hoặc gọi 1800 
809 361). 

 

THAM KHẢO 
1. BACKINGER, C.L. và KINGSLEY, P.A., Khuyến 
nghị về Phát triển Hướng dẫn Sử dụng cho Thiết bị Y 
tế Dùng trong Chăm sóc Sức khỏe Tại nhà, Rockville, 
MD, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
Hoa Kỳ, Trung tâm Thiết bị và Sức khỏe Phóng xạ, 
HHS Pub. FDA 93-4258. 

Để được hỗ trợ khách hàng, hãy gọi: 1800 472 
743 

Để biết thông tin về cách sử dụng chính xác thử 
nghiệm này và để giải thích kết quả thử nghiệm. 

Giờ dịch vụ khách hàng: 

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối theo giờ 
WST 

Thứ Bảy - Chủ Nhật, 8 giờ sáng - 12 giờ tối theo 
giờ WST 

CHI TIẾT LIÊN HỆ ĐỊA PHƯƠNG 
ĐỂ ĐỊNH VỊ TRUNG TÂM KIỂM TRA COVID VÀ 
PHÒNG THÍ NGHIỆM GẦN NHẤT CỦA BẠN VUI 
LÒNG LIÊN HỆ 

SỐ LIÊN HỆ TIỂU BANG VÀ LÃNH THỔ  
Cần có xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính 
bằng xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm. 

Đường dây trợ giúp Coronavirus Lãnh thổ Thủ đô Úc 
(8 giờ sáng - 8 giờ tối hàng ngày) 02 6207 7244 

Đường dây trợ giúp về Coronavirus ở New South 
Wales (Dịch vụ NSW 24/7) 137 788 

Đường dây nóng Quốc gia về Coronavirus Lãnh thổ 
phía Bắc (Đường dây trợ giúp Quốc gia) 1800 020 
080 

Đường dây trợ giúp của Queensland Coronavirus 
(134COVID) 134 268 

Đường dây trợ giúp Coronavirus Nam Úc (9 giờ 
sáng-5 giờ chiều hàng ngày) 1800 253 787 

Đường dây nóng Y tế Công cộng Tasmania 
(Coronvirus) 1800 671 738 

Đường dây nóng của Victoria Coronavirus (24/7) 
1800 675 398 

Tây Úc Coronavirus Đường dây nóng 13COVID (8 
giờ sáng - 6 giờ tối, Thứ Hai-Thứ Sáu) 1800 595 206 

Cần có xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính 
bằng xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm. 

CHỈ SỐ CÁC BIỂU TƯỢNG  
 Để trong ống 

nghiệm 

chỉ sử dụng     
chẩn đoán 

 

  

Số thử nghiệm 
cho mỗi bộ 

  
Không  

sử dụng  

lại 

 Bảo quản từ 2-
30 ° C 

 

  Sử dụng đến 
ngày 

 

  
ca ta lô # 

 
Không sử dụng 
nếu gói bị hỏng 

 

  
Số lô 

 
  

 
nhà chế tạo 

   
  

Tham khảo 
hướng dẫn sử 
dụng 

 

   

Bảo trợ bởi: 
AM Diagnostics Pty Ltd 
Unit 8, 25 Wicks Street 
Bayswater, WESTERN AUSTRALIA 6053 
PH: 1800 472 743 
www.mycovidtest.com.au 
 
Số: 146561800  

Ngày: 2021-10-11© AM Diagnostics Pty Ltd 2021

 

 

 

http://www.mycovidtest.com.au/


 

 

Đối với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng, hãy gọi 1800 472 743 để biết thông tin về cách sử dụng đúng cách xét nghiệm này và để giải thích kết quả 
 xét nghiệm. Giờ dịch vụ khách hàng là 24 giờ / 7 ngày 

Không có vạch màu rõ ràng nào xuất hiện trong vùng vạch kiểm tra (T)Bạn không chắc có COVID-19. Tuy 
nhiên, xét nghiệm này có thể cho kết quả âm tính không chính xác (âm tính giả) ở một số người có 
COVID-19. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể có COVID-19 mặc dù kết quả xét nghiệm là âm tính. 

Nếu bạn gặp các triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu, sốt, mất khứu giác hoặc vị giác, hãy liên hệ với 
cơ sở y tế gần nhất theo quy định của chính quyền địa phương. Ngoài ra, bạn có thể lặp lại bài kiểm tra 
với một bộ kiểm tra mới. Trong trường hợp nghi ngờ, hãy lặp lại xét nghiệm sau 1-2 ngày, vì không thể 
phát hiện chính xác vi-rút corona trong tất cả các giai đoạn của nhiễm trùng.Ngay cả khi kết quả xét 
nghiệm âm tính, bạn phải tuân thủ khoảng cách xa và các quy tắc vệ sinh, di chuyển / đi lại, tham dự các 
sự kiện, v.v., bạn nên tuân theo các hướng dẫn / yêu cầu COVID tại địa phương của bạn. 

Đối với TẤT CẢ các kết quả Dương tính, cần phải có xét nghiệm PCR Xác nhận của phòng thí nghiệm. 
Vui lòng liên hệ với Đường dây trợ giúp COVID tại địa phương của bạn ở mặt sau của các hướng dẫn này. 

Một vạch màu phải nằm trong vùng kiểm soát (C) và một vạch màu khác phải nằm trong vùng kiểm tra (T). 

* Lưu ý: Cường độ của  màu trong vùng vạch thử nghiệm (T) sẽ thay đổi dựa trên lượng SARS- (kháng nguyên 
CoV-2 có trong mẫu. Vì vậy, bất kỳ sắc thái màu nào trong vùng thử nghiệm (T) cần được xem xét khả quan.  

Kết quả dương tính có nghĩa là rất có thể bạn đã nhiễm COVID-19, nhưng các mẫu dương tính phải được xác 
nhận để phản ánh điều này. Ngay lập tức tự cách ly theo hướng dẫn của địa phương và liên hệ ngay với bác sĩ / 
bác sĩ đa khoa hoặc sở y tế địa phương theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. 

Kết quả xét nghiệm của bạn sẽ được kiểm tra bằng xét nghiệm xác nhận PCR và bạn sẽ được giải thích các 
bước tiếp theo  

 

Khối lượng mẫu không đủ hoặc kỹ thuật quy trình không chính xác là những lý do có 
thể dẫn đến lỗi dây chuyền điều khiển. Xem lại quy trình và làm lại bài kiểm tra với bài 
kiểm tra mới hoặc liên hệ với trung tâm kiểm tra COVID-19 của chúng tôi. 

 

Vui lòng chia sẻ kết quả xét nghiệm của bạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe và tuân thủ cẩn thận các nguyên tắc / yêu cầu COVID tại địa phương của 

 

 

Trước khi thử nghiệm, hãy quét mã QR để xem cách sử dụng video hoặc 
Truy cập www.mycovidtest.com.au/how-it-works/ 
Để được hướng dẫn thêm về ngôn ngữ, vui lòng truy cập www.mycovidtest.com.au/product-resources 

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU  

VẬT DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP 

1 CHUẨN BỊ THỬ NGHIỆM  

2 LẤY MẪU THỬ NGHIỆM  

7  VỨT BỎ BỘ THỬ NGHIỆM 

3  THÊM DUNG DỊCH ĐỆM 

4  THÊM GIỌT 

5  CHỜ KẾT QUẢ 

6  ĐỌC KẾT QUẢ 

KẾT QUẢ KHÔNG HỢP LỆ (Kiểm tra không làm việc) 

KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH  

KẾT QUẢ ÂM TÍNH 

 
Trước khi lấy dịch miệng, không được cho bất cứ 
thứ gì vào miệng kể cả thức ăn, đồ uống, kẹo cao 
su, hoặc các sản phẩm thuốc lá ít nhất 10 phút 
trước khi lấy. 
Đã làm hoặc vệ sinh tay của bạn. 
Đảm bảo chúng khô trước khi bắt đầu 

 

1A. Kiểm tra ngày hết hạn trên hộp. Không sử dụng nếu bộ dụng cụ đã 
hết hạn. 

1B. Đảm bảo bộ dụng cụ ở nhiệt độ phòng trong ít nhất 30 phút trước khi 
sử dụng. 
        Mở hộp cẩn thận vì nó sẽ được sử dụng ở bước sau. 
        Không mở các thành phần riêng lẻ cho đến khi được hướng dẫn. 

Ghi chú: Một dụng cụ đo thời gian (đồng hồ, máy tính thời gian, vv) 
phải có, nhưng không được cung cấp. 

2A. Ho sâu 3 - 5 lần 
 
  Lưu ý: Mang khẩu trang hoặc khăn che mặt 
miệng và mũi của bạn với 
khăn giấy khi bạn là 
ho và giữ khoảng cách 
với những người khác. 

Đọc kết quả sau 15 phút. 
Đừng đọc kết quả sớm hơn 
15 phút hoặc sau 20 phút. 

Không chạm vào Thiết bị Kiểm tra trong thời gian này. 

 

2B. 
 

7A. Sau khi kiểm tra xong, hãy đặt tất cả các thành phần vào 
        túi nhựa An toàn sinh học (được cung cấp) 
 
7B. Xử lý theo quy định của địa phương 

Hướng dẫn kiểm tra nhanh kháng nguyên COVID-19(Dịch miệng)  

Lưu ý: Dòng điều khiển (C) có thể xuất hiện trong cửa sổ kết quả 
trongvài phút, nhưng một dòng kiểm tra (T) có thể mất nhiều thời gian15 
phút để xuất hiện. 
Lưu ý: Sau 20 phút, kết quả có thể trở nên không chính xác. 
 

http://www.mycovidtest.com.au/how-it-works/
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	TÓM LƯỢC
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	H&Đ
	THAM KHẢO
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