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GIỚI THIỆU 

Kháng nguyên NS1 là một loại glycoprotein có tính bền vững cao, hiện diện với nồng độ cao trong huyết thanh của 

bệnh nhân nhiễm bệnh ở giai  đoạn  đầu của bệnh trên lâm sàng. Kháng nguyên NS1 được tìm thấy từ ngày thứ nhất 

đến ngày thứ chín của bệnh sau khi khởi phát sốt ở bệnh nhân nhiễm Dengue nguyên phát hoặc thứ phát. 

 

ĐẶC ĐIỂM CỦA TEST 

Kit Dengue NS1 Ag là kit xét nghiệm cho chẩn đoán nhanh và định tính phát hiện kháng nguyên NS1 của virus Dengue 

trong huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần. 

Các kháng thể đặc hiệu Dengue tạo phức hợp với các hạt vàng (hạt nano vàng) cộng hợp đặt trên que màng và các 

kháng thể kháng NS1 đặc hiệu Dengue đã được cố định trên màng. Khi mẫu dương tính có chứa kháng nguyên NS1 

của virus Dengue chạy qua điểm xét nghiệm (T) thì kháng nguyên sẽ bắt cặp với các kháng thể kháng NS1 Dengue. 

Và sau đó, kháng nguyên phản ứng với phức hợp hạt vàng có gắn các kháng thể đặc hiệu Dengue tạo ra băng trên 

vạch xét nghiệm T. 

 

CÁC VẬT LIỆU CUNG CẤP THEO KIT 

Kit phát hiện kháng nguyên NS1 của virus Dengue bao gồm: 

1. Các test xét nghiệm với chất hút ẩm (25). 

2. Hướng dẫn sử dụng. 

 

LƯU Ý 

1. Tính ổn định của kit xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, do đó nên thực hiện xét nghiệm ngay sau khi mở 

test. 

2. Không dùng kit quá hạn, không để kit trong tủ đông. 

3. Dùng cho chẩn đoán trong phòng thí nghiệm. 

4. Đeo găng tay khi thao tác, rửa tay sau khi xét nghiệm. 

5. Loại bỏ găng tay, swab, ống nghiệm và test đã sử dụng theo. yêu cầu của GLP. 

6. Không dùng với hóa chất của các loại kit khác. 

7.  Loại bỏ dung dịch xét nghiệm nếu phát hiện    nhiễm khuẩn hay nấm. 

 

THU NHẬN VÀ LƯU GIỮ MẪU 

1. Thu nhận và thao tác theo tiêu chuẩn PTN. 

A. Huyết thanh: Để máu lắng kết và ly tâm tách huyết thanh. 

B. Huyết tương: Thu nhận máu vào ống nghiệm chứa chất kháng đông như heparin, citrate, hay EDTA. Ly tâm 

máu và tách huyết tương. 

2. Nên xét nghiệm mẫu ngay khi tách. Nếu phải lưu giữ, nên giữ ở 2 - 8oC trong khoảng 24 giờ hay ở -20oC nếu muốn 

giữ lâu hơn. Đối với máu toàn phần, có thể lưu giữ ở 

2 - 8oC trong 3 ngày. 

THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM    

1. Để mẫu và test xét nghiệm về nhiệt độ phòng trước 

khi tiến hành xét nghiệm (15 -30 phút).  

2.  Lấy test và đánh dấu tên bệnh nhân trên test (xét 

nghiệm ngay khi lấy test ra ngoài). 

3. Dùng ống hút mẫu hút 3 giọt hay pipet hút 100µl 

huyết thanh/ huyết tương cho vào giếng mẫu trên test 

(S). 

4. Đọc kết quả trong 10 - 20 phút. 

* Không đọc kết quả sau 20 phút. 

 

 

ĐIỀU KIỆN LƯU GIỮ VÀ HẠN DÙNG 

- Kit xét nghiệm Dengue NS1 nên được lưu giữ ở nhiệt độ từ 1 đến 30oC. 

- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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GIẢI THÍCH KẾT QUẢ VỚI DENGUE NS1 AG 

1. Xuất hiện băng màu ở vạch đối chứng, điều này cho thấy test ổn định. 

 
2. Ở vị trí băng xét nghiệm T lúc này có thể có băng hay không. 

A. Âm tính: Chỉ xuất hiện duy nhất băng đối chứng C. 

B. Dương tính: Xuất hiện băng đối chứng C và băng xét nghiệm T.  

 
3. Kết quả sai 

Không xuất hiện băng nào hay chỉ có băng xét nghiệm T khi thực hiện, kết quả này không chính xác. Có nhiều nguyên 

nhân gây ra vấn đề này, do đó nên thực hiện lại với test khác. 

GIỚI HẠN 

Test nhanh Bioland Nanosign Dengue NS1 được thiết kế cho sàng lọc chính nhiễm virus Dengue. 

Kit cho kết quả nhanh và dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, có khả năng xảy ra dương tính hay âm tính giả do nhiều yếu tố 

tác động khác. Do đó, dựa vào kết quả xét nghiệm của test, cần tham vấn ý kiến của bác sĩ trước khi đưa ra quyết định 

cuối cùng. 

 

BẢNG KẾT QUẢ THAM KHẢO VÀ GIẢI THÍCH 

 

Kết quả xuất huyết Giải thích kết quả 

Dengue IgG/ IgM 
NS1Ag 

 

IgM IgG 

+ - + Nhiễm sốt xuất huyết cấp tính 

+ - -  Đang nhiễm sốt xuất huyết  

+ + + Tái nhiễm sốt xuất huyết 

+ + - Nhiễm sốt xuất huyết cấp tính hoặc tái nhiễm 

- - + Vừa mới nhiễm xuất huyết (giai đoạn đầu) 

- - - Không nhiễm sốt xuất huyết 
 


