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Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 Flowflex là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính kháng nguyên protein nucleo-
capsid từ SARS-CoV-19 trong các mẫu tăm bông phết mũi và mũi họng trực tiếp từ bệnh nhân nghi nghiễm Covid-19 trong 
vòng bảy ngày kể từ khi có triệu chứng. Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-19 cũng có thể xét nghiệm mẫu phẩm từ các cá 
nhân không có triệu chứng.

CÁC MẪU PHẨM TĂM BÔNG
TỪ MŨI VÀ MŨI HỌNG

CHO KẾT QUẢ SAU 15 PHÚT CHI PHÍ HỢP LÝ CHO SÀNG LỌC
VÀ CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2

BẢO QUẢN NHIỆT ĐỘ PHÒNG

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TẠI MỸ VỚI GẦN 30 NĂM KINH NGHIỆM

Thương hiệu USA, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu CE, 
ISO 13485, GMP
Sản phẩm được BYT cấp phép và kiểm định chất lượng tại 
Viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế
Độ nhạy 97,1%, độ đặc hiệu 99,5%
Dễ sử dụng- Kết quả tin cậy
Kết quả xét nghiệm ổn định trên các biến thể virus mới



Nhỏ 4 giọt 
mẫu phẩm 
đã qua xử lý

Hố đựng mẫu Đọc kết quả
sau 15 phút Âm tính Dương tính Thực hiện test lại

30 giây 5x

CHỨNG MINH LÂM SÀNG

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

THU THẬP MẪU

CÁC BƯỚC TEST VÀ ĐỌC KẾT QUẢ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Các mẫu phẩm tăm bông phết mũi
Hiệu quả của Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được nghiên cứu với 605 mẫu tăm 
bông phết mũi của các bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. Kết quả cho thấy 
độ nhạy tương đối và độ đặc hiệu lâm sàng như sau:

PPA - Quy ước % dương tính; NPA - Quy ước % âm tính; OPA - Quy ước % tổng thể 
*95% độ tin cậy
Sự phân tầng của các mẫu dương tính sau khi khởi phát triệu chứng trong khoảng thời 
gian 0-3 ngày có tỷ lệ phần trăm dương tính (PPA) 98.8% (n=81) và 4-7 ngày có PPA: 
96.8% (n=62). 
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Các mẫu phẩm tăm bông phết tỵ hầu

Tăm bông phết mũi

Tăm bông phết tỵ hầu

Hiệu quả của Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được nghiên cứu với 299 mẫu tăm 
bông phết mũi họng của các bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. Kết quả cho 
thấy độ nhạy tương đối và độ đặc hiệu lâm sàng như sau:

Khay test (test cassette)
Tờ HDSD

PPA - Quy ước % dương tính; NPA - Quy ước % âm tính; OPA - Quy ước % tổng thể 
*95% độ tin cậy

Hiệu suất lâm sàng của Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
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Tăm bông phết mũi
hoặc mũi họng

Xoay nhẹ, đẩy tăm bông cách mũi 
dưới 2.5cm (1 inch)

Xoay tăm bông 5 lần vào phần niêm 
mạc mũi

Sử dụng cùng tăm bông, lặp lại quy 
trình ở lỗ mũi còn lại

Nghiêng đầu bệnh nhân 
về sau 70 độ. Nhẹ nhàng 
và từ từ đưa tăm bông 
phết mũi họng. Qua lỗ 
mũi song song với vòng 
họng cho đến khi gặp 
thực quản

Nhẹ nhàng xoa và cuộn 
tăm bông, để yên trong 
vài giây để thấm dịch

Từ từ vừa xoay vừa 
lấy tăm ra. Mẫu bệnh 
từ giờ sẵn sàng để 
thực hiện test sử 
dụng ống đệm chiết 
xuất

Rút tăm bông ra khỏi mũi. Mẫu bệnh 
giờ sẵn sàng để thực hiện test
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