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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Trueline COVID-19 Ag Rapid Test 

(Mẫu ngoáy dịch tỵ hầu) 
[MSP: MICOG-502 (B25)] 

 
Chỉ sử dụng cho xét nghiệm In-vitro chuyên nghiệp 
[TỔNG QUAN]  
Vi rút corona là vi rút RNA có vỏ bọc, lây truyền giữa người, động vật có vú, các 
loài chim và gây ra các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, gan và thần kinh.1 

Có sáu chủng vi rút corona gây bệnh cho người.2 Trong đó bốn chủng 229E, 
OC43, NL63 và HKU1 là phổ biến và thường gây ra các triệu chứng cảm lạnh 
thông thường ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Hai chủng khác, thường gây 
hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) và hội chứng hô hấp Trung Đông 
(MERS-CoV), có nguồn gốc từ động vật và liên quan đến các bệnh hiểm nghèo, 
đôi khi gây tử vong.3 

Các chủng vi rút corona có nguồn gốc động vật, chúng có thể lây nhiễm giữa 
động vật và người. Các dấu hiệu nhiễm trùng phổ biến bao gồm triệu chứng hô 
hấp, sốt, ho, thở gấp và khó thở. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể 
gây viêm phổi, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, suy thận và thậm chí tử vong.4 

 
[NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG]  
Trueline COVID-19 Ag Rapid Test là dụng cụ xét nghiệm miễn dịch định tính, kỹ 
thuật màng, sử dụng các cặp kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu 
cao đối với kháng nguyên SARS-CoV-2 (N) và kháng nguyên SARS-CoV-2 (S).  
Dụng cụ gồm một que thử đặt cố định trong khay nhựa. Que thử gồm ba phần 
chính: lớp nhận mẫu, lớp cộng hợp và lớp màng phản ứng. Lớp cộng hợp chứa 
cộng hợp vàng và các kháng thể đơn dòng kháng các kháng nguyên SARS-CoV-
2. Màng phản ứng chứa các kháng thể đơn dòng kháng các kháng nguyên 
SARS-CoV-2 cố định sẵn tại vùng kết quả (T) và kháng thể đa dòng dê kháng 
IgG chuột cố định sẵn tại vùng chứng (C). 
Trong quá trình xét nghiệm, mẫu phẩm phản ứng với thuốc thử tại lớp cộng 
hợp tạo thành phức hợp kháng nguyên-kháng thể. Phức hợp tiếp tục di chuyển 
trên màng nhờ mao dẫn, gặp và phản ứng với các kháng thể tại vùng kết quả 
và tạo ra một vạch màu (T). Vạch màu này xuất hiện cho kết quả dương tính, 
nếu không – kết quả là âm tính.  
Nhằm mục đích kiểm tra quy trình xét nghiệm, một vạch màu sẽ luôn xuất hiện 
tại vùng vạch chứng (C) để khẳng định lượng mẫu phẩm là đủ và lớp màng đã 
thấm tốt. 

 
[CHỈ ĐỊNH]  
Trueline COVID-19 Ag Rapid Test là xét nghiệm chẩn đoán in vitro định tính 
phát hiện các kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của 
người. 

 
[HOẠT CHẤT]  
Cặp kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên SARS-CoV-2 (N), cặp kháng thể 
đơn dòng kháng kháng nguyên SARS-CoV-2 (S), kháng thể dê kháng IgG chuột. 

 
[THÀNH PHẦN, QUY CÁCH BỘ XÉT NGHIỆM]  
1 Bộ xét nghiệm/hộp bao gồm: 
• Khay thử: 25 
• Đệm chiết mẫu: 1x10mL 
• Que lấy mẫu vô trùng: 25 
• Ống chiết mẫu có nắp nhỏ giọt: 25 
• Giá đỡ ống chiết mẫu: 1 
• Hướng dẫn sử dụng: 1 
 
[VẬT TƯ KHÔNG ĐI KÈM NHƯNG CẦN CÓ]  
• Đồng hồ đếm thời gian 
 
[MẪU PHẨM]  
Mẫu xét nghiệm là mẫu ngoáy dịch tỵ hầu trực tiếp và sử dụng ngay. 
• Trong trường hợp không thể xét nghiệm ngay, bảo quản mẫu trong ống kín 

không môi trường bảo quản ở 2-8oC và sử dụng trong vòng 12 giờ. Nếu cần 
bảo quản lâu hơn, đông băng mẫu dưới -70oC và phải rã đông hoàn toàn 
trước khi sử dụng.6 

Lưu ý: Không khuyến nghị sử dụng môi trường bảo quản vì mẫu bị pha 
loãng quá mức có thể dẫn đến kết quả âm tính giả. Nếu cần thiết, phải bảo 
quản mẫu trong môi trường phù hợp (như 0.9%NaCl) với thể tích không quá 
300 µL. Khi sử dụng, mẫu phải được làm tan hoàn toàn trong môi trường bảo 
quản, sau đó lấy 100 µL mẫu để tách chiết bằng 300 µL đệm chiết, trộn đều và 
thực hiện xét nghiệm.  
 
[QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM]  
Để tất cả các thành phần của bộ xét nghiệm… cân bằng với nhiệt độ 
phòng (15-30°C) trước khi xét nghiệm khoảng 30 phút. 
1. Chuẩn bị 

• Lấy khay thử ra khỏi túi và sử dụng ngay trong vòng 1 giờ. 
• Ghi mã bệnh nhân lên khay thử và đặt khay thử trên mặt phẳng sạch 

nằm ngang. 
2. Thu thập mẫu 

Lưu ý: Thu thập mẫu không đúng cách hoặc lượng mẫu không đủ có thể 
dẫn đến kết quả không chính xác. 

 
• Tư thế bệnh nhân có thể ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về phía sau một 

góc 70o. 
• Nhẹ nhàng đưa đầu que lấy mẫu qua lỗ mũi, đẩy dọc sàn mũi tới khoang 

mũi hầu cho đến khi thấy có lực cản (sâu khoảng 1/2 khoảng cách từ đầu 
mũi đến dái tai). Xoay que 3 lần và giữ yên 10 giây cho đầu que hấp thụ 
tối đa mẫu phẩm. 

• Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi bệnh nhân.  
3. Tách chiết mẫu 

 
• Cho 10 giọt (300 µL) đệm chiết vào ống chiết rồi đặt lên giá đỡ. 
• Nhúng đầu que mẫu vào ống chiết. Xoay và miết đầu que vào thành và 

đáy ống 10 lần. Để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. 
• Bóp cho hai thành ống ép vào đầu que, từ từ xoay que và ép đầu que khi 

rút que ra khỏi ống để thu được càng nhiều dung dịch càng tốt. Hủy que 
mẫu đã sử dụng theo quy định đối với chất thải lây nhiễm sinh học.  

• Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt.  
• Lắc mạnh ống 10 lần để trộn đều mẫu. 

4. Thực hiện xét nghiệm 
• Nhỏ 3 giọt (100 µL) mẫu chiết từ ống vào ô nhận mẫu (S) của khay thử 

và bắt đầu đếm thời gian.  
• Đọc kết quả tại 15 phút. Không sử dụng kết quả sau 20 phút.  

 
[PHIÊN GIẢI KẾT QUẢ]  
DƯƠNG TÍNH: Xuất hiện hai vạch màu: một là vạch chứng (C) và một là vạch 
kết quả (T). Kết quả cho thấy mẫu phẩm có kháng nguyên SARS-CoV-2. 
*Lưu ý: Độ đậm màu của vạch kết quả (T) có thể khác nhau phụ thuộc vào nồng 
độ kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu phẩm. Vì vậy, bất cứ độ mờ nào ở 
vạch kết quả (T) cũng đều được coi là Dương tính.  
ÂM TÍNH: Chỉ xuất hiện vạch chứng (C) và không có vạch nào trong vùng 
kết quả (T). Kết quả cho thấy mẫu phẩm không có, hoặc nồng độ kháng 
nguyên SARS-CoV-2 dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm. 
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KHÔNG HỢP LỆ: Không xuất hiện vạch chứng C. Nguyên nhân do lượng mẫu 
phẩm không đủ hoặc thực hiện sai quy trình. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và xét 
nghiệm lại bằng khay thử mới khác. Nếu kết quả vẫn như cũ, cần liên hệ ngay 
với nhà phân phối để được tư vấn, hướng dẫn. 
 
[CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG]  
1. Chỉ sử dụng cho xét nghiệm in-vitro chuyên nghiệp. 
2. Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn hoặc túi đựng sản phẩm bị rách, hỏng. 
3. Đảm bảo lượng mẫu phẩm phù hợp cho xét nghiệm. Mẫu phẩm quá nhiều 

hoặc quá ít có thể dẫn đến kết quả sai. 
4. Không ăn, uống, hút thuốc trong khu vực xử lý mẫu phẩm và xét nghiệm. 
5. Mặc bảo hộ phòng thí nghiệm, găng tay dùng một lần và kính bảo vệ mắt 

trong quá trình xét nghiệm. 
6. Thận trọng tiếp xúc với mẫu phẩm như với tác nhân có nguy cơ lây nhiễm. 

Tuân thủ biện pháp an toàn sinh học trong quá trình xét nghiệm và tiêu hủy 
mẫu phẩm.  

7. Tất cả mẫu phẩm và phụ kiện đã sử dụng phải được xử lý và tiêu hủy như 
tác nhân lây nhiễm theo quy định của địa phương. 

8. Thực hiện xét nghiệm ở nhiệt độ phòng 15-30oC. Độ ẩm và nhiệt độ nơi xét 
nghiệm có thể làm ảnh hưởng đến kết quả. 

9. Tránh sử dụng mẫu bị lẫn máu. 
 
[HẠN CHẾ]  
1. Trueline COVID-19 Ag Rapid Test là xét nghiệm sàng lọc ở giai đoạn cấp tính 

và chỉ phát hiện sự có mặt của kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu phẩm. 
Không sử dụng xét nghiệm này để xác định giá trị hoặc tốc độ biến thiên 
nồng độ của kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu phẩm. 

2. Không sử dụng xét nghiệm này như là phương pháp duy nhất để chẩn đoán, 
điều trị hoặc quản lý bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. 

3. Kết quả âm tính có thể xảy ra do nồng độ kháng nguyên trong mẫu phẩm 
thấp dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm hoặc chất lượng mẫu kém do 
thu thập, bảo quản và vận chuyển không đúng cách. Vì vậy kết quả âm tính 
không loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xem xét 
trong bối cảnh lâm sàng, dịch tễ cụ thể. Nếu cần thiết, kết quả phải được 
khẳng định lại bằng xét nghiệm phân tử (RT-PCR), ELISA hoặc nuôi cấy vi 
rút. 

4. Trueline COVID-19 Ag Rapid Test có thể phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-
2 ở dạng nguyên vẹn hoặc dạng vết. Hiệu quả xét nghiệm phụ thuộc vào 
nồng độ kháng nguyên trong mẫu phẩm và có thể không tương quan với 
kết quả theo phương pháp nuôi cấy tế bào trên cùng mẫu phẩm.  

5. Kết quả dương tính không loại trừ khả năng do các mầm bệnh khác trong 
mẫu phẩm. Vì vậy kết quả dương tính phải được xem xét cùng với thông tin 
lâm sàng và kết quả của các xét nghiệm khác để chẩn đoán được chính xác. 

 
[HẠN DÙNG] 24 tháng trong túi kín. 1 giờ sau mở túi.  
[BẢO QUẢN] Nhiệt độ 2-30ºC. KHÔNG ĐÔNG BĂNG SẢN PHẨM. 
[TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT] TCCS. 
 
[KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG]  
Vạch chứng C được thiết kế tích hợp trong khay thử để kiểm tra quy trình xét 
nghiệm. Các chứng âm và chứng dương chuẩn không cấp kèm với bộ xét 
nghiệm. Tuy nhiên nếu cần thiết, có thể kiểm tra chất lượng bằng các mẫu âm 
tính và dương tính tại phòng thí nghiệm để khẳng định quy trình và hiệu quả 
của sản phẩm. 
 
[HIỆU QUẢ CHẨN ĐOÁN]  
[Độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác] 
Hiệu quả chẩn đoán của Trueline COVID-19 Ag Rapid Test được đánh giá trên 
các mẫu lâm sàng từ bệnh nhân đã được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR.  

Phương pháp RT-PCR 
Toàn bộ 

Trueline  
COVID-19 Ag Rapid 

Test 

Kết quả Dương tính Âm tính 
Dương tính 21 0 21 
Âm tính 1 36 37 

Toàn bộ 22 36 58 
Độ nhạy tương quan: 95,45% (95%CI*: 78,20%-99,19%) 
Độ đặc hiệu tương quan: 100% (95%CI*: 90,36%-100%) 

Độ chính xác: 98,28% (95%CI*: 90,86%-99,70%)   
*95%CI: Khoảng tin cậy 95% 
 
[Phản ứng chéo]  
Danh sách các vi sinh vật không gây phản ứng chéo:  

Vi sinh vật N.độ Vi sinh vật N.độ 

Human coronavirus 229E 1,0 x 10^5 PFU/mL Respiratory syncytial virus 1,0 x 10^5 PFU/mL 

Human coronavirus OC43 1,0 x 10^5 PFU/mL Rhinovirus 1,0 x 10^5 PFU/mL 

Human coronavirus NL63  1,0 x 10^5 PFU/mL Haemophilus influenzae 1,0 x 10^6 CFU/mL 

Adenovirus (e.g. C1 Ad. 71) 1,0 x 10^5 PFU/mL Streptococcus pneumoniae 1,0 x 10^6 CFU/mL 

Human Metapneumovirus 

(hMPV) 

1,0 x 10^5 PFU/mL Streptococcus pyogenes 1,0 x 10^6 CFU/mL 

Parainfluenza virus 1-4 1,0 x 10^5 PFU/mL Candida albicans 1,0 x 10^6 CFU/mL 

Influenza A (H1N1) 1,0 x 10^5 PFU/mL Pooled human nasal wash  14% v/v 

Influenza A (H3N2) 1,0 x 10^5 PFU/mL Bordetella pertussis 1,0 x 10^6 CFU/mL 

Influenza A (H5N1) 1,0 x 10^5 PFU/mL Mycoplasma pneumoniae 1,0 x 10^6 CFU/mL 

Influenza B 1,0 x 10^5 PFU/mL Chlamydia pneumoniae 1,0 x 10^6 CFU/mL 

Enterovirus  1,0 x 10^5 PFU/mL Legionella pneumophila 1,0 x 10^6 CFU/mL 

 
 [Chất gây nhiễu]  
Danh sách các chất không gây nhiễu:  

Chất gây nhiễu N.độ Chất gây nhiễu N.độ 

Mucin 0,5% Nasal Gel (Oxymetazoline) 10% v/v 

Máu toàn phần 4% Zicam 5% v/v 

Ricola (Menthol) 1,5 mg/mL Homeopathic (Alkalol) 1:10 dilution  

Sucrets (Dyclonin/Menthol) 1,5 mg/mL Fisherman’s Friend 1,5 mg/mL 

Chloraseptic (Menthol/Benzocaine) 1,5 mg/mL Sore Throat Phenol Spray 15% v/v 

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v Tobramycin 4 μg/mL 

CVS Nasal Drops (Phenylephrine) 15% v/v Mupirocin 10 mg/mL 

Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v Fluticasone Propionate 5% v/v 

CVS Nasal Spray (Cromolyn) 15% v/v Tamiflu (Oseltamivir Phosphate) 5 mg/mL 

 
[Ngưỡng phát hiện (LOD)]  
Ngưỡng phát hiện của Trueline COVID-19 Ag Rapid Test là 142 TCID50/mL với 
vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1 ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp 
SARS-CoV-2.  
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[Các ký hiệu]  

 

Chỉ sử dụng cho chẩn 
đoán in vitro chuyên 
nghiệp 

 
 

Số lượng/Bộ xét 
nghiệm 

 
 

Nhà sản xuất 

 

Bảo quản 2-30°C  
 

Hạn dùng  
 

Chỉ dùng một lần 

 

Tham khảo HDSD  
 

Số lô  
 

Không dùng khi 
bao gói bị hỏng 

 
Đại diện được ủy quyền 
tại Cộng đồng Châu Âu 

  Mã sản phẩm  
 

Chỉ sử dụng theo 
chỉ định của bác sĩ 
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