
BIOCREDIT Covid-19 Ag là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên 
SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người.

Xét nghiệm định tính phát hiện các kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu.
Không sử dụng xét nghiệm này như là phương pháp duy nhất trong chẩn đoán, điều trị hoặc quản lý bệnh 
nhân.
Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xem xét cùng bối cảnh 
lâm sàng và dịch tể cụ thể, kết quả phải được khẳng định lại bằng xét nghiệm RT-PCR.

Kết quả nhanh cho phép triển khai xét nghiệm số lượng lớn, trên diện rộng.
Đáp ứng nhanh đối với các nhu cầu khẩn cấp và giám sát sức khỏe cộng đồng.

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm in-vitro chuyên nghiệp

Hiệu quả cao

Hiệu quả lâm sàng

Kết quả nhanh trong

>93%

ĐỘ NHẠY

>99%

ĐỘ CHÍNH XÁC

>99%

ĐỘ ĐẶC HIỆU

10-15
phút

KẾT QUẢ NHANH

TÀ
I L

IỆ
U

 L
Ư

U
 H

À
N

H
 C

H
O

 C
Á

N
 B

Ộ
 Y

 T
Ế

Kết quả Dương �nh Âm �nh

Dương �nh 67 2 69

Âm �nh 5 209 214

72 211 283Tổng

BIOCREDIT 
COVID -19 Ag

Phương pháp RT-PCR
Tổng

BIOCREDIT có thể phát hiện được các chủng
virus SARS-CoV-2 và các biến chủng mới:

10-15 phút
Phát hiện được các chủng virus
SAR-CoV-2 và các biến chủng mới.
Tiện lợi với ống pha loãng riêng 
biệt cho từng xét nghiệm.
Đã xuất khẩu gần 50 quốc gia.

B.1.1.7 Chủng Anh quốc

B.1.351 Chủng Nam Phi

B.1.429 Chủng California

P.1 Chủng Brazil

B.1.617 Chủng Ấn Độ

B.1.618 Chủng Ấn Độ

Đã có chứng minh. Danh sách cập nhật liên tục theo thực tế

B.1
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COVID-19 Ag

Made in Korea

93.05% (95% CI: 83.86~97.41%)
99.05% (95% CI: 96.25~99.83%)

HOTLINE: 0907 621 628


