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TỔNG QUAN 
Đầu tháng 1 năm 2020, một loại vi rút corona mới (SARS-CoV-2) được xác định là tác nhân 
truyền nhiễm gây ra sự bùng phát bệnh viêm phổi vi rút ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các trường hợp 
có triệu chứng được phát hiện vào tháng 12 năm 2019.1 
Vi rút corona là vi rút RNA có vỏ bọc, lây truyền nhanh giữa người, động vật có vú, các loài 
chim và gây ra các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, gan và thần kinh.2 

Có sáu chủng vi rút corona gây bệnh cho người.3 Trong đó bốn chủng 229E, OC43, NL63 và 
HKU1 là phổ biến và thường gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường ở người 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.4 

Các chủng vi rút corona có nguồn gốc động vật, nghĩa là 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.5 

Khuyến cáo chung hiện nay để ngừa nhiễm trùng vi rút bao gồm rửa tay thường xuyên, che 
miệng và mũi khi ho và hắt hơi, nấu chín kỹ thịt và trứng. Tránh tiếp xúc gần với bất kỳ ai có 
triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho và hắt hơi.5 

 

SUMMARY 
Early January 2020, a novel coronavirus (SARS-CoV-2) was identified as the infectious agent 
causing an outbreak of viral pneumonia in Wuhan, China, where the first cases had their 
symptom onset in December 2019.1 
Coronaviruses are enveloped RNA viruses that are distributed broadly among humans, other 
mammals, and birds and that cause respiratory, enteric, hepatic, and neurologic diseases.2 Six 
coronavirus species are known to cause human disease.3 Four viruses - 229E, OC43, NL63, and 
HKU1 - are prevalent and typically cause common cold symptoms in immunocompetent 
individuals. The two other strains - severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-COV) 
and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-COV) - are zoonotic in origin and 
have been linked to sometimes fatal illness.4 Coronaviruses are zoonotic, meaning they are 
transmitted between animals and people. 
Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and 
breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute 
respiratory syndrome, kidney failure and even death.5 
Standard recommendations to prevent infection spread include regular hand washing, 
covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking meat and eggs. 
Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and 
sneezing.5 
 

ÜBERBLICK 
Anfang Januar 2020 wurde in Wuhan, China, ein neues Coronavirus (SARS-CoV-2) als 
Infektionserreger identifiziert, der den Ausbruch der Viruspneumonie verursacht. Im Dezember 
2019 festgestellte symptomatische Fälle.1 
Das Corona-Virus ist ein ummanteltes RNA-Virus, das sich schnell bei Menschen, Säugetieren 
und Vögeln ausbreitet und Erkrankungen der Atemwege, des Darms, der Leber und der Nerven 
verursacht.2 
Es gibt sechs Stämme des Coronavirus, die beim Menschen Krankheiten verursachen.3 Von 
diesen vier Stämmen 229E, OC43, NL63 und HKU1 sind häufig und verursachen häufig 
Erkältungssymptome bei immungeschwächten Menschen. Zwei andere Stämme, die häufig 
ein schweres akutes respiratorisches Syndrom (SARS-CoV) und ein nahöstliches respiratorisches 
Syndrom (MERS-CoV) verursachen, sind tierischen Ursprungs und wurden mit tödlichen, 
manchmal tödlichen Krankheiten in Verbindung gebracht. Tod 4 
Corona-Virusstämme sind tierischen Ursprungs, was bedeutet, dass sie zwischen Tieren und 
Menschen übertragen werden können. Häufige Anzeichen einer Infektion sind 
Atembeschwerden, Fieber, Husten, Atemnot und Atembeschwerden. In schwereren Fällen 
können Lungenentzündung, schweres akutes respiratorisches Syndrom, Nierenversagen und 
sogar Tod auftreten. 
Aktuelle allgemeine Empfehlungen zur Vorbeugung von Virusinfektionen umfassen häufiges 
Händewaschen, Bedecken von Mund und Nase beim Husten und Niesen sowie gründliches 
Kochen von Fleisch und Eiern. Vermeiden Sie engen Kontakt mit Personen mit respiratorischen 
Symptomen wie Husten und Niesen. 5 
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test là dụng cụ xét nghiệm miễn dịch kỹ 
thuật màng, định tính phát hiện kháng thể (IgG/IgM) kháng vi rút SARS-CoV-2 trong máu toàn 
phần, huyết thanh hoặc huyết tương. 
Dụng cụ này bao gồm hai phần, IgG và IgM: 
Phần IgG: kháng thể kháng IgG của người được gắn trên màng tại vùng kết quả IgG. Trong quá 
trình xét nghiệm, nếu mẫu phẩm chứa kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2, kháng thể sẽ phản 
ứng với cộng hợp kháng nguyên SARS-CoV-2 gắn hạt vàng phủ sẵn trong dụng cụ. Hỗn hợp tạo 
thành tiếp tục di chuyển tới vùng kết quả IgG trên màng, phản ứng với kháng thể kháng IgG 
của người tại đây, làm xuất hiện một vạch màu - gọi là vạch IgG, cho kết quả dương tính IgG. 
Phần IgM: Tương tự, kháng thể kháng IgM của người được gắn trên màng tại vùng kết quả IgM. 
Nếu mẫu phẩm chứa kháng thể IgM kháng SARS-CoV-2, kháng thể sẽ phản ứng với cộng hợp 
kháng nguyên SARS-CoV-2 gắn hạt vàng phủ sẵn trong dụng cụ. Hỗn hợp tạo thành tiếp tục di 
chuyển tới vùng kết quả IgM trên màng, phản ứng với kháng thể kháng IgM của người tại đây, 
làm xuất hiện một vạch màu - gọi là vạch IgM, cho kết quả dương tính IgM. 
Nếu mẫu phẩm chứa cả kháng thể IgG và IgM kháng SARS-CoV-2, cả hai vạch IgG và IgM cùng 
xuất hiện, cho kết quả dương tính với cả IgG và IgM. Ngược lại, nếu mẫu phẩm không chứa cả 
hai, sẽ không có vạch màu nào xuất hiện tại hai vùng kết quả nói trên, kết quả là âm tính. 
Nhằm mục đích kiểm tra quy trình xét nghiệm, một vạch màu C sẽ luôn xuất hiện, để khẳng 
định lượng mẫu phẩm đủ và các lớp màng đã thấm tốt. 

 

PRINCIPLE 
The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test is a qualitative membrane-based immunoassay for 
the detection of IgG and IgM antibodies to SARS-CoV-2 in whole blood, serum or plasma 
specimen. This test consists of two components, an IgG component and an IgM component. In 
the IgG component, anti-human IgG is coated in IgG test line region. During testing, the 
specimen reacts with SARS-CoV-2 antigen-coated particles in the test cassette. The mixture 
then migrates upward on the membrane chromatographically by capillary action and reacts 
with the anti-human IgG in IgG test line region, if the specimen contains IgG antibodies to 
SARS-CoV-2. A colored line will appear in IgG test line region as a result of this. Similarly, anti-
human IgM is coated in IgM test line region and if specimen contains IgM antibodies to SARS-
CoV-2, the conjugate-specimen complex reacts with anti-human IgM. A colored line appears in 
IgM test line region as a result.  
Therefore, if the specimen contains IgG antibodies to SARS-CoV-2, a colored line will appear in 
IgG test line region. If the specimen contains IgM antibodies to SARS-CoV-2, a colored line will 
appear in IgM test line region. If the specimen does not contain SARS-CoV-2 antibodies, no 
colored line will appear in either of the test line regions, indicating a negative result.  
To serve as a procedural control, a colored line will always appear in the control line region, 
indicating that the proper volume of specimen has been added and membrane wicking has 
occurred. 

FUNKTIONSPRINZIPIEN 
Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test ist ein qualitativer, membranentwickelter 
Immunoassay für SARS-CoV-2-Antikörper (IgG / IgM) in Vollblut, Serum oder Serum. 
Ähnlichkeit. 
Dieses Instrument besteht aus zwei Teilen, IgG und IgM: 
Teil IgG: humane Anti-IgG-Antikörper sind an der IgG-Resultationsregion membrangebunden. 
Wenn die Probe während des Tests Anti-SARS-CoV-2-IgG-Antikörper enthält, reagiert der 
Antikörper mit dem SARS-CoV-2-Antigenkonjugat mit dem im Instrument beschichteten 
Goldsamen. Die resultierende Mischung bewegt sich weiter in den IgG-Ergebnisbereich auf der 
Membran und reagiert hier mit humanen Anti-IgG-Antikörpern, wodurch eine Farblinie 
entsteht, die als IgG-Linie bezeichnet wird und ein IgG-positives Ergebnis darstellt. 
Teil IgM: In ähnlicher Weise sind humane Anti-IgM-Antikörper in der resultierenden IgM-
Region membrangebunden. Wenn die Probe einen Anti-SARS-CoV-2-IgM-Antikörper enthält, 
reagiert der Antikörper mit dem SARS-CoV-2-Antigenkonjugat mit dem im Instrument 
beschichteten Goldsamen. Die resultierende Mischung bewegt sich weiter in den IgM-
Ergebnisbereich auf der Membran und reagiert hier mit humanen Anti-IgM-Antikörpern, 
wodurch eine Farblinie - die sogenannte IgM-Linie - entsteht, die ein positives Ergebnis liefert. 
Wenn die Probe sowohl IgG- als auch IgM-Antikörper gegen SARS-CoV-2 enthält, erscheinen 
sowohl IgG- als auch IgM-Linien, die sowohl für IgG als auch für IgM positiv sind. Wenn 
umgekehrt die Probe nicht beide enthält, erscheinen in den beiden obigen Ergebnisbereichen 
keine Streifen. Das Ergebnis ist negativ. 
Zur Überprüfung des Testverfahrens wird immer ein C-Farbbalken angezeigt, um zu bestätigen, 
dass die Probe ausreichend ist und die Membranen gut eingedrungen sind. 

 
CHỈ ĐỊNH 
Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test sử dụng phương pháp dòng chảy một chiều, 
kỹ thuật màng, sắc ký miễn dịch để định tính phát hiện kháng thể (IgG/IgM) kháng vi rút SARS-
CoV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Xét nghiệm được sử dụng 
để hỗ trợ xác định bệnh nhân có đáp ứng miễn dịch đặc hiệu với SARS-CoV-2, cho biết bệnh nhân 
có thể bị nhiễm bệnh gần đây hoặc trước đó. 
 

LIỀU DÙNG: 1 khay thử/ 1 lần xét nghiệm. Sử dụng một lần rồi hủy. 
HOẠT CHẤT 
Kháng nguyên tái tổ hợp SARS-CoV-2, kháng thể kháng IgG người, kháng thể kháng IgM người, 
kháng thể dê kháng IgG chuột. 
 
THÀNH PHẦN VÀ QUY CÁCH 
Thành phần bộ xét nghiệm: 
§ Khay thử 
§ Ống dung dịch đệm 
§ Pipet nhựa 
§ Kim chích máu  
§ Bông tẩm cồn  
§ Hướng dẫn sử dụng 
Vật tư không đi kèm nhưng cần có: 
§ Ống chứa mẫu phẩm 
§ Micropipette 
§ Máy ly tâm  
§ Đồng hồ đếm thời gian 
 

INTENDED USE 
The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test is a lateral flow chromatographic immunoassay for 
the qualitative detection of IgG and IgM antibodies to SARS-CoV-2 in human whole blood, 
serum or plasma specimen. This test is intended for use as an aid in identifying individuals with 
an adaptive immune response to SARS-CoV-2, indicating recent or prior infection. 
 

DOSAGE: 1 test for single use. Discard after first use. 
REAGENTS 
SARS-CoV-2 recombinant antigen, anti-human IgM, anti-human IgG, Goat anti-mouse IgG.   
 
MATERIAL 
Material provided: 
§ Test cassette 
§ Buffer tube 
§ Plastic pipette  
§ Sterile lancet 
§ Alcohol pad 
§ Package Insert 
Material required but not provided: 
§ Specimen collection containers 
§ Micropipette 
§ Centrifuge  
§ Timer 
 

VERWENDUNGSZWECK 
Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test verwendet eine Einwegströmungsmethode, 
Membrantechnik und Immunochromatographie zum Nachweis von Antikörpern (IgG / IgM) 
gegen das SARS-CoV-2-Virus im Blut menschliches Ganzes, Serum oder Plasma. Der Test wird 
verwendet, um die Identifizierung eines Patienten mit einer spezifischen Immunantwort auf 
SARS-CoV-2 zu unterstützen, was darauf hinweist, dass der Patient möglicherweise kürzlich 
oder zuvor eine Infektion hatte. 
 

DOSIERUNG: 1 Testfach / 1 Test. Einmal verwenden und dann abbrechen. 
AKTIV 
Rekombinantes SARS-CoV-2-Antigen, Anti-Human-IgG-Antikörper, Anti-Human-IgM-
Antikörper, Ziegen-Antikörper gegen Maus-IgG. 
 
ZUSAMMENSETZUNG UND SPEZIFIKATION 
Zusammensetzung des Testkits: 
§ Testablage 
§ Pufferlösungsröhrchen 
§ Kunststoffpipetten 
§ Nadel sticht Blut  
§ Baumwollalkohol  
§ Benutzerhandbuch 
Materialien nicht enthalten, aber erforderlich: 
§ Probenröhrchen 
§ Mikropipette 
§ Zentrifuge  
§ Timer  



THU THẬP VÀ XỬ LÝ MẪU PHẨM 
§ Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test có thể thực hiện với máu toàn phần 

(tĩnh mạch hoặc đầu ngón tay), huyết thanh hoặc huyết tương. 
§ Thu thập mẫu máu toàn phần tĩnh mạch theo thường quy. 
§ Ly tâm tách huyết thanh hoặc huyết tương càng nhanh càng tốt để tránh tan huyết. Chỉ sử 

dụng mẫu phẩm không bị tan huyết. 
§ Thu thập máu toàn phần đầu ngón tay: 

- Rửa tay bệnh nhân bằng xà phòng và nước ấm hoặc lau bằng bông cồn rồi chờ cho khô. 
- Xoa bóp và chà từ lòng bàn tay về phía đầu ngón tay giữa hoặc ngón đeo nhẫn. Tránh 

chạm vị trí sẽ chích để lấy máu.  
- Dùng kim chích máu vô trùng chích vào đầu ngón tay. Lau đi giọt đầu tiên. 
- Nhẹ nhàng chà từ lòng bàn tay đến vị trí đã chích để nặn máu. 
- Dùng micropipette hoặc pipet nhựa để hút và truyền 20µL máu vào vùng nhận mẫu của 

dụng cụ xét nghiệm. Tránh tạo ra bọt khí. 
§ Thực hiện ngay xét nghiệm sau khi thu thập mẫu. Không để mẫu phẩm ở nhiệt độ phòng 

trong thời gian dài. 
§ Huyết thanh và huyết tương có thể bảo quản được tối đa 3 ngày ở nhiệt độ 2-8°C, nếu cần 

lưu mẫu lâu hơn phải bảo quản ở nhiệt độ dưới -20°C. 
§ Máu toàn phần tĩnh mạch không được đông băng và bảo quản được tối đa 2 ngày ở nhiệt 

độ 2-8°C. Mẫu máu toàn phần đầu ngón tay phải thực hiện xét nghiệm ngay lập tức. 
§ Để mẫu phẩm cân bằng với nhiệt độ phòng trước khi xét nghiệm. Mẫu đã đông băng phải 

được rã đông hoàn toàn và trộn đều trước khi xét nghiệm. Không lặp lại quá trình đông 
băng và rã đông đối với các mẫu phẩm. 

§ Nếu phải vận chuyển, mẫu phẩm phải được đóng gói và vận chuyển phù hợp với quy định 
của địa phương như đối với các chất có khả năng lây nhiễm. 

§ Các chất chống đông K2 EDTA, Lithium heparin hoặc Sodium citrate có thể sử dụng trong 
quá trình thu thập mẫu phẩm. 

 

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION 
§ The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test can be performed using whole blood (from 

venipuncture or fingerstick), serum or plasma. 
§ To collect Fingerstick Whole Blood Specimens: 

- Wash the patient’s hand with soap and warm water or clean with an alcohol pad. Allow 
to dry. 

- Massage the hand without touching the puncture site by rubbing down the hand 
towards the fingertip of the middle or ring finger. 

- Puncture the skin with a lancet. Wipe away the first sign of blood. 
- Gently rub the hand from wrist to palm to finger to form a rounded drop of blood over 

the puncture site. 
- Using micropipette or plastic pipette to transfer 20µL whole blood to the specimen 

well (S) of test. Avoid air bubbles.  
§ Separate serum or plasma from blood as soon as possible to avoid hemolysis. Use only clear 

non-hemolyzed specimens. 
§ Testing should be performed immediately after the specimens have been collected. Do not 

leave the specimens at room temperature for prolonged periods.  
§ Serum and plasma specimens may be stored at 2-8°C for up to 3 days, for long term 

storage, serum/plasma specimens should be kept below -20°C.  
§ Whole blood collected by venipuncture should be stored at 2-8°C if the test is to be run 

within 2 days of collection. Do not freeze whole blood specimens. Whole blood collected 
by fingerstick should be tested immediately. 

§ Bring specimens to room temperature prior to testing. Frozen specimens must be 
completely thawed and mixed well prior to testing. Specimens should not be frozen and 
thawed repeatedly. 

§ If specimens are to be shipped, they should be packed in compliance with local regulations 
covering the transportation of etiological agents. 

§ K2 EDTA, Lithium heparin or Sodium citrate can be used as the anticoagulant for collecting 
the specimen. 

 

 

PROBENSAMMLUNG UND HANDHABUNG 
§ Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test kann mit Vollblut (Vene oder Fingerspitze), 

Serum oder Plasma durchgeführt werden. 
§ Routinemäßige Entnahme von Vollvenenblutproben. 
§ Zentrifugieren Sie die Serum- oder Plasmatrennung so schnell wie möglich, um eine 

Hämolyse zu vermeiden. Verwenden Sie nur Proben, die nicht hämolytisch sind. 
§ Vollfingerblutentnahme: 

- Waschen Sie die Hände des Patienten mit Seife und warmem Wasser oder wischen Sie 
sie mit Alkohol ab und lassen Sie sie trocknen. 

- Massieren und reiben Sie von der Handfläche zur Spitze des Mittel- oder Ringfingers. 
Berühren Sie nicht die Injektionsstelle, um Blut zu entnehmen. 

- Verwenden Sie eine sterile Blutnadel, um die Fingerspitze zu stechen. Wischen Sie den 
ersten Tropfen ab. 

- Reiben Sie vorsichtig von der Handfläche zur Injektionsstelle, um das Blut zu quetschen. 
- Verwenden Sie eine Mikropipette oder eine Plastikpipette, um 20 µl Blut in den 

Probenaufnahmebereich des Testgeräts zu saugen und zu infundieren. Luftblasen 
vermeiden. 

§ Führen Sie den Test sofort nach der Probenentnahme durch. Lassen Sie die Proben nicht 
längere Zeit bei Raumtemperatur. 

§ Serum und Plasma können bis zu 3 Tage bei 2-8 ° C gelagert werden. Wenn länger, sollten 
die Proben unter -20 ° C gelagert werden. 

§ Vollvenöses Blut sollte nicht eingefroren und bis zu 2 Tage bei 2-8 ° C gelagert werden. 
Vollblutproben mit Fingerspitzen sollten sofort getestet werden. 

§ Lassen Sie die Probe vor dem Testen mit Raumtemperatur äquilibrieren. Die gefrorene 
Probe sollte vor dem Testen vollständig aufgetaut und gut gemischt werden. Wiederholen 
Sie nicht das Auftauen und Auftauen von Proben. 

§ Wenn ein Transport erforderlich ist, sollten die Proben gemäß den örtlichen Vorschriften 
für potenziell infektiöse Substanzen verpackt und transportiert werden. 

§ Während der Probenentnahme können Antikoagulanzien K2 EDTA, Lithiumheparin oder 
Natriumcitrat verwendet werden. 



QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM 
Để khay thử, mẫu phẩm, dung dịch đệm và/hoặc dung dịch chứng cho cân bằng với 
nhiệt độ phòng (15-30°C) trước khi xét nghiệm. 
 

1. Lấy khay thử ra khỏi túi đựng và sử dụng càng nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ. Kết quả tốt 
nhất nếu sử dụng ngay sau mở túi. 

2. Ghi mã bệnh nhân và đặt khay thử trên mặt phẳng sạch nằm ngang 
 

 
 

§ Đối với mẫu huyết thanh hoặc huyết tương: 
- Sử dụng micropipette: Lấy và truyền 10μL mẫu phẩm vào giếng nhận mẫu (S), sau đó 

thêm 2 giọt dung dịch đệm (khoảng 80 μL) vào giếng nhận mẫu (S). Bắt đầu đếm thời 
gian.  

- Sử dụng pipet nhựa: Giữ pipet nhựa theo phương thẳng đứng, lấy mẫu phẩm đến vạch 
định mức (khoảng 10μL) và truyền vào giếng nhận mẫu (S), sau đó thêm 2 giọt dung 
dịch đệm (khoảng 80 μL) vào giếng nhận mẫu (S). Bắt đầu đếm thời gian. 

§ Đối với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch hoặc đầu ngón tay: 
- Sử dụng micropipette: Lấy và truyền 20μL mẫu phẩm vào giếng nhận mẫu (S), sau đó 

thêm 2 giọt dung dịch đệm (khoảng 80 μL) vào giếng nhận mẫu (S). Bắt đầu đếm thời 
gian.  

- Sử dụng pipet nhựa: Giữ pipet nhựa theo phương thẳng đứng, lấy mẫu phẩm cao hơn 
vạch định mức khoảng 1 cm và truyền một giọt (khoảng 20μL) vào giếng nhận mẫu (S), 
sau đó thêm 2 giọt dung dịch đệm (khoảng 80 μL) vào giếng nhận mẫu (S). Bắt đầu 
đếm thời gian. 

3.     Chờ cho các vạch màu xuất hiện. Đọc kết quả trong vòng 10 phút. Không sử dụng kết quả 
sau 15 phút. Xem hình minh họa trên. 

 

DIRECTIONS FOR USE 
Allow the test, specimen, buffer and/or controls to reach room temperature (15-
30°C) prior to testing. 
 
1. Remove the test cassette from the foil pouch and use it within one hour. Best results will be 
obtained if the test is performed immediately after opening the foil pouch. 
2. Write the ID patient and place the cassette on a clean and level surface. 
 

 
 
For Serum or Plasma specimen:  
- To use micropipette: To transfer 10 µL of specimen to the specimen well (S), then add 2 

drops of buffer (approximately 80 µL), and start the timer. 
- To use plastic pipette: Hold the plastic pipette vertically, draw the specimen to the fill line 

(approximately 10 µL), and transfer the specimen to the specimen well (S), then add 2 
drops of buffer (approximately 80 µL), and start the timer. 

For Venipuncture or Fingerstick Whole Blood specimen:  
- To use micropipette: To transfer 20 µL of specimen to the specimen well (S), then add 2 

drops of buffer (approximately 80 µL), and start the timer. 
- To use plastic pipette: Hold the plastic pipette vertically, draw the specimen about 1 cm 

above the fill line and transfer 1 full drop (approximately 20 µL), and transfer the specimen 
to the specimen well (S), then add 2 drops of buffer (approximately 80 µL), and start 
the timer.  

3. Wait for the colored line(s) to appear. Read results at 10 minutes.  Do NOT interpret the 
result after 15 minutes. 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
Lassen Sie die Testschale, Probe, Pufferlösung und / oder Kontrolllösung vor dem 
Test auf Raumtemperatur (15-30 ° C) äquilibrieren. 
 

1. Nehmen Sie das Testfach aus dem Beutel und verwenden Sie es so schnell wie möglich 
innerhalb von 1 Stunde. Beste Ergebnisse bei sofortiger Verwendung nach dem Öffnen des 
Beutels. Markieren Sie den Patientencode und stellen Sie das Testfach auf eine saubere 
horizontale Oberfläche.  
 

 
 
Für Serum- oder Plasmaproben:: 

- Verwenden Sie eine Mikropipette: Nehmen Sie 10 μl Probe und geben Sie sie in die 
Empfangsvertiefung (S). Geben Sie dann 2 Tropfen Pufferlösung (ca. 80 μl) in die 
Empfangsvertiefung (S). Zähle die Zeit.  

- Verwenden Sie die Kunststoffpipette: Halten Sie die Kunststoffpipette senkrecht, nehmen 
Sie die Probe bis zur Volumenmarkierung (ca. 10 μl) und übertragen Sie sie in die 
Aufnahmevertiefung (S). Geben Sie dann 2 Tropfen Pufferlösung (ca. 80 μl) in die 
Vertiefung. Musterbeleg (S). Zähle die Zeit.  

§ Für Vollvenen- oder Fingerspitzenblutproben:: 
- Verwenden Sie eine Mikropipette: Nehmen Sie 20 μl Probe und geben Sie sie in die 

Empfangsvertiefung (S). Geben Sie dann 2 Tropfen Pufferlösung (ca. 80 μl) in die 
Empfangsvertiefung (S). Zähle die Zeit.  

- Verwenden Sie die Kunststoffpipette: Halten Sie die Kunststoffpipette senkrecht, nehmen 
Sie die Probe ca. 1 cm über der Norm und geben Sie einen Tropfen (ca. 20 μl) in die 
Aufnahmevertiefung (S). Geben Sie dann 2 Tropfen Pufferlösung hinzu (ca. 80 μl) in die 
Empfangsvertiefung (S). Zähle die Zeit.  

3. Warten Sie, bis die farbigen Linien angezeigt werden. Lesen Sie die Ergebnisse innerhalb von 
10 Minuten. Verwenden Sie nicht  die Ergebnisse nach 15 Minuten. Siehe obige Abbildung. 



DIỄN GIẢI KẾT QUẢ 
IgM DƯƠNG TÍNH:* Chỉ xuất hiện vạch IgM và vạch chứng C. Kết quả cho thấy mẫu phẩm chứa 
kháng thể IgM kháng vi rút SARS-CoV-2. 
IgG và IgM DƯƠNG TÍNH:* Xuất hiện đồng thời hai vạch IgG, IgM và vạch chứng C. Kết quả 
cho thấy mẫu phẩm chứa kháng thể IgG và IgM kháng vi rút SARS-CoV-2. 
IgG DƯƠNG TÍNH:* Chỉ xuất hiện vạch IgG và vạch chứng C. Kết quả cho thấy mẫu phẩm chứa 
kháng thể IgG kháng vi rút SARS-CoV-2. 
*Lưu ý: Cường độ màu các vạch kết quả (IgG/IgM) phụ thuộc vào nồng độ các kháng thể trong 
mẫu phẩm. Vì vậy các vạch này đậm hay mờ đều được coi là dương tính. 
ÂM TÍNH: Chỉ xuất hiện vạch chứng C. Không xuất hiện vạch IgG và IgM. Kết quả cho thấy bệnh nhân 
chưa có kháng thể kháng vi rút SARS-CoV-2 tại thời điểm lấy mẫu. 
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 dụng cụ mới 
khác. Nếu kết quả vẫn như cũ, cần liên hệ ngay với nhà phân phối để được tư vấn, hướng dẫn. 
 

INTERPRETATION 
IgM POSITIVE:* Two colored lines appear. One colored line should always appear in the 
control line region (C) and another line should be in the IgM line region. The result is positive 
for IgM antibodies. 
IgG and IgM POSITIVE:* Three colored lines appear. One colored line should always 
appear in the control line region (C) and two test lines should be in the IgG line region and IgM 
line region. The result is positive for IgG and IgM antibodies. 
IgG POSITIVE:* Two colored lines appear. One colored line should always appear in the 
control line region (C) and another line should be in the IgG line region. The result is positive 
for IgG antibodies. 
*NOTE: The intensity of the color in the test line regions may vary depending on the 
concentration of SARS-CoV-2 antibodies present in the specimen. Therefore, any shade of color 
in the test line region should be considered positive. 
NEGATIVE: One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the 
IgG region and IgM region. The patient has not detectable antibodies to SARS-CoV-2 virus 
currently. 
INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural 
techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat 
the test with a new test. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and 
contact your local distributor. 
 

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 
POSITIVES IgM: * Es erscheinen nur die IgM-Linie und die C-Kontrolllinie. Die Ergebnisse 
zeigten, dass die Probe IgM-Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus enthielt. 
POSITIVES IgG und IgM: * Erschienen gleichzeitig zwei Linien IgG, IgM und C Kontrolllinie. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die Probe IgG- und IgM-Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus 
enthielt. 
POSITIVES IgG: * Es erscheinen nur die IgG-Linie und die C-Kontrolllinie. Die Ergebnisse 
zeigten, dass die Probe IgG-Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus enthielt. 
*Hinweis: Die Farbintensität der resultierenden Linien (IgG / IgM) ist abhängig von der 
Antikörperkonzentration in der Probe. Daher sind diese Linien entweder dunkel oder unscharf 
und werden als positiv angesehen. 
NEGATIV: Es erschien nur die Kontrolllinie C, und es erschien keine Linie von IgG und IgM. Die 
Ergebnisse zeigten, dass der Patient zum Zeitpunkt der Probenahme keine Antikörper gegen 
SARS-CoV-2 hatte. 
UNGÜLTIG: Keine Kontrolllinie C. Verursacht durch unzureichende Probengröße oder falsches 
Verfahren. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und testen Sie sie erneut mit einem 
anderen neuen Instrument. Wenn die Ergebnisse immer noch dieselben sind, sollten Sie sich 
sofort an den Händler wenden, um Rat und Anleitung zu erhalten. 

 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG 
1. Chỉ sử dụng cho mục đích chẩn đoán in-vitro tại các cơ sở y tế. Không sử dụng sản phẩm đã hết 

hạn. 
2. Không ăn, uống, hút thuốc trong khu vực xử lý mẫu phẩm và dụng cụ xét nghiệm. 
3. Không sử dụng sản phẩm nếu túi đựng sản phẩm bị rách, hỏng. 
4. Thận trọng xử lý mẫu phẩm như với chất có nguy cơ lây nhiễm. Tuân thủ các biện pháp an 

toàn sinh học phù hợp trong quá trình xét nghiệm cũng như tiêu hủy mẫu phẩm. 
5. Mặc quần áo bảo hộ phòng thí nghiệm, găng tay dùng một lần và bảo vệ mắt trong quá 

trình xét nghiệm với mẫu phẩm. 
6. Đảm bảo lượng mẫu phẩm phù hợp cho xét nghiệm. Lượng mẫu phẩm quá nhiều hoặc quá 

ít có thể dẫn đến sai lệch kết quả. 
7. Dụng cụ xét nghiệm đã sử dụng phải hủy theo quy định của địa phương. 
8. Độ ẩm và nhiệt độ nơi xét nghiệm có thể làm ảnh hưởng đến kết quả. 
 

PRECAUTIONS 
1.  For professional in vitro diagnostic use only. Do not use after expiration date. 
2.  Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled. 
3. Do not use test if package is damaged. 
4.  Handle all specimens as if they contain infectious agents. Observe established precautions 

against microbiological hazards throughout all procedures and follow the standard 
procedures for proper disposal of specimens. 

5.  Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection 
when specimens are assayed. 

6.  Please ensure that an appropriate amount of samples are used for testing. Too much or too 
little sample size may lead to deviation of results. 

7.  The used test should be discarded according to local regulations. 
8.  Humidity and temperature can adversely affect results. 
 

WARNUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN 
1. Zur In-vitro-Diagnostik nur in medizinischen Einrichtungen. Verwenden Sie keine 

abgelaufenen Produkte. 
2. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in dem Bereich, in dem Probenhandhabungs- und 

Prüfgeräte verwendet werden. 
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Produktbeutel zerrissen oder beschädigt ist. 
4. Behandeln Sie die Probe so vorsichtig wie möglich mit potenziell infektiösen Substanzen. 

Bei der Prüfung und Entsorgung der Proben geeignete Biosicherheitsmaßnahmen 
einhalten. 

5. Tragen Sie während der Probenprüfung Laborschutzkleidung, Einweghandschuhe und 
Augenschutz. 

6. Stellen Sie sicher, dass die Probenmenge zum Testen geeignet ist. Zu viel oder zu wenig 
Probe kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen. 

7. Gebrauchte Prüfgeräte müssen gemäß den örtlichen Vorschriften vernichtet werden. 
8. Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Teststelle können die Ergebnisse beeinflussen. 

 



HẠN CHẾ 
1. Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test chỉ sử dụng cho mục đích chẩn đoán 

In-vitro. Xét nghiệm chỉ dùng để phát hiện các kháng thể IgG/IgM trong mẫu máu toàn 
phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Xét nghiệm không dùng để định lượng nồng độ hoặc 
tốc độ biến thiên nồng độ của các kháng thể IgG/IgM kháng SARS- CoV-2 trong mẫu phẩm. 

2. Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test chỉ phát hiện sự có mặt của kháng 
thể IgG/ IgM kháng vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu phẩm. Không sử dụng xét nghiệm này 
như là phương pháp duy nhất để chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2.  

3. Cũng như mọi xét nghiệm chẩn đoán khác, kết quả phải được tư vấn bởi bác sỹ dựa trên 
phân tích các dữ liệu lâm sàng liên quan khác. 

4. Nếu kết quả âm tính mà triệu chứng lâm sàng vẫn còn, cần phải thực hiện thêm xét nghiệm bằng 
phương pháp khác. Trong một số trường hợp, kết quả âm tính chưa đủ để loại trừ khả năng nhiễm 
bệnh.  

5. Chỉ số HCT (hematocrit) trong máu toàn phần có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 
Chỉ số này trong khoảng 25% đến 65% là phù hợp và cho kết quả chính xác. 

6. Xét nghiệm cho kết quả âm tính trong các trường hợp nồng độ kháng thể kháng vi rút 
SARS-CoV-2 trong mẫu phẩm thấp hơn ngưỡng phát hiện của xét nghiệm, hoặc chúng 
chưa xuất hiện tại thời điểm thu thập mẫu. 

7. Kết quả âm tính không loại trừ khả năng nhiễm SARS-CoV-2 cấp tính. Nếu nghi ngờ bị 
nhiễm, cần xét nghiệm phát hiện trực tiếp vi rút SARS-CoV-2. 

8. Kết quả xét nghiệm kháng thể không được sử dụng để chẩn đoán hoặc loại trừ khả năng 
nhiễm SARS-CoV-2 cấp tính hoặc thông báo tình trạng nhiễm bệnh. 

9. Kết quả dương tính không loại trừ khả năng nhiễm các chủng coronavirus khác (HKU1, 
NL63, OC43, 229E) trước đó hoặc hiện tại. 

10. Xét nghiệm không được sử dụng để sàng lọc mẫu máu từ người hiến máu. 
11. Xét nghiệm này đang trong quá trình chờ FDA phê duyệt. 
 

LIMITATIONS 
1. The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test is for in vitro diagnostic use only. This test 

should be used for detection of IgG and IgM antibody to SARS-CoV-2 in whole blood, 
serum or plasma specimens. Neither the quantitative value nor the rate of increase in the 
concentration of IgG or IgM antibodies to SARS-CoV-2 can be determined by this 
qualitative test.  

2. The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test will only indicate the presence of IgG and IgM 
antibodies to SARS-CoV-2 in the specimen and should not be used as the sole criteria for 
the diagnosis of SARS-CoV-2 infections. 

3. As with all diagnostic tests, all results must be considered with other clinical information 
available to the physician. 

4. If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional follow-up testing 
using other clinical methods is suggested. A negative result at any time does not preclude 
the possibility of SARS-CoV-2 infection. 

5. The hematocrit level of the whole blood can affect the test results. Hematocrit level needs 
to be between 25% and 65% for accurate results. 

6. The test will show negative results under the following conditions: The titer of the antibody 
to SAS-CoV-2 in the sample is lower than the minimum detection limit of the test, or the 
antibody to SAS-CoV-2 has not appeared at the time of sample collection (Asymptomatic 
stage). 

7. Negative results do not preclude acute SARS-CoV-2 infection. If acute infection is 
suspected, direct testing for SARS-CoV-2 is necessary. 

8. Results from antibody testing should not be used to diagnose or exclude acute SARS-CoV-
2 infection or to inform infection status. 

9. Positive results may be due to past or present infection with non-SARS-CoV-2 coronavirus 
strains, such as coronavirus HKU1, NL63, OC43, or 229E. 

10. Not for the screening of donated blood.  
11. This test has not been reviewed by the FDA. 

EINSCHRÄNKUNGEN 
1. Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test dient nur zu In-vitro-Diagnosezwecken. Der Test 

wird nur zum Nachweis von IgG / IgM-Antikörpern in Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben 
verwendet. Der Assay soll nicht die Konzentration oder Geschwindigkeit der 
Konzentrationsänderung von SARS-CoV-2-IgG / IgM-Antikörpern in einer Probe 
quantifizieren. 

2. Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test erkennt nur das Vorhandensein von Anti-SARS-
CoV-2-IgG / IgM-Antikörpern in der Probe. Dieser Test sollte nicht als einzige Methode zur 
Diagnose einer SARS-CoV-2-Virusinfektion verwendet werden. 

3. Wie bei jedem anderen diagnostischen Test sollten die Ergebnisse von einem Arzt auf der 
Grundlage der Analyse anderer relevanter klinischer Daten konsultiert werden. 

4. Wenn das Ergebnis negativ ist und die klinischen Symptome bestehen bleiben, sind 
weitere Tests mit anderen Methoden erforderlich. In einigen Fällen reicht ein negatives 
Ergebnis nicht aus, um die Möglichkeit einer Infektion auszuschließen. 

5. Das HCT (Hämatokrit) im Vollblut kann die Testergebnisse beeinflussen. Dieser Index 
zwischen 25% und 65% ist angemessen und liefert genaue Ergebnisse. 

6. Der Assay ist in Fällen negativ, in denen die Antikörperkonzentrationen gegen das SARS-
CoV-2-Virus in der Probe unter der Nachweisschwelle für den Assay liegen oder zum 
Zeitpunkt der Probenentnahme nicht vorhanden waren. 

7. Ein negatives Ergebnis schließt die Möglichkeit einer akuten SARS-CoV-2-Infektion nicht 
aus. Bei Verdacht auf eine Infektion ist ein Test zum direkten Nachweis von SARS-CoV-2 
erforderlich. 

8. Antikörpertestergebnisse können nicht verwendet werden, um die Möglichkeit einer 
akuten SARS-CoV-2-Infektion oder eine Benachrichtigung über eine Infektion zu 
diagnostizieren oder auszuschließen. 

9. Ein positives Ergebnis schließt eine frühere oder aktuelle Infektion mit anderen 
Coronaviren (HKU1, NL63, OC43, 229E) nicht aus. 

10. Der Test wird nicht zum Screening von Blutproben von Blutspendern verwendet. 
11. Dieser Test wartet derzeit auf die Zulassung durch die FDA. 

HẠN DÙNG: 24 tháng trong túi kín. 1 giờ sau mở túi. 
BẢO QUẢN: Nhiệt độ 2°C-30ºC. KHÔNG ĐÔNG BĂNG SẢN PHẨM. 
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: TCCS. 
 

SHELF-LIFE: 24 months in the sealed pouch. 1 hour after opening pouch.  
STORAGE: Temperature 2°C-30°C. DO NOT FREEZE. 
SPECIFICATION: In-house. 

HALTBARKEIT: 24 Monate in versiegeltem Beutel. 1 Stunde später den Beutel öffnen. 
LAGERUNG:  2°C-30ºC lagern. NICHT EINFRIEREN 
SPEZIFIKATION: Inhouse. 

HIỆU QUẢ CHẨN ĐOÁN 
1. Đánh giá nội bộ (Tháng 3/2020) 
Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test được đánh giá trên các bệnh phẩm âm 
tính và dương tính được lấy từ những bệnh nhân đã khẳng định bị nhiễm hoặc không bị nhiễm 
bằng phương pháp RT-PCR trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Kết quả được trình bày trong 
bảng sau:  

Phương pháp Các mẫu lâm sàng 
Tổng cộng 

Trueline COVID-
19 IgG/IgM 
Rapid Test 

Kết quả IgG/ 
IgM Dương tính Âm tính 

Dương tính 10 1 11 
Âm tính 1 31 32 

Tổng cộng 11 32 43 
Độ nhạy tương quan: 90.91% (95%CI*: 62.26%-98.38%) 
Độ đặc hiệu tương quan: 96.88% (95%CI*: 84.26%-99.45%) 
Độ chính xác: 95.35% (95%CI*: 84.54%-98.72%)   
*95%CI: Khoảng tin cậy 95% 

PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
1. Internal Evaluation (March, 2020) 
The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test was evaluated on negative and positive specimens 
taken from patients who were confirmed to be infected or not infected by RT-PCR method 
during diagnosis and treatment. The results are shown in the following table.  

Method Clinical specimens 
Total 

Trueline COVID-19 
IgG/IgM Rapid 

Test 

IgG/ IgM Results Positive Negative 
Positive 10 1 11 

Negative 1 31 32 

Total 11 32 43 
Relative Sensitivity: 90.91% (95%CI*: 62.26%-98.38%) 
Relative Specificity: 96.88% (95%CI*: 84.26%-99.45%) 
Accuracy: 95.35% (95%CI*: 84.54%-98.72%)                                     
*95%CI: 95% Confidence Intervals  
 

 

MESSUNGSEFFIZIENZ 
1. Interne Bewertung (März 2020) 
Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test wurde an positiven und negativen Patientenproben 
von Patienten ausgewertet, die eine Infektion bestätigt haben oder während der Diagnose 
nicht durch RT-PCR infiziert wurden Behandlung. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
aufgeführt: 

Methode Klinische Proben 
Gesamt 

Trueline COVID-19 
IgG / IgM Rapid 

Test 

IgG / IgM-
Ergebnisse Positiv Negativ 

Positiv 10 1 11 
Negativ 1 31 32 

Gesamt 11 11 32 
Korrelierte Empfindlichkeit: 90,91% (95% CI *: 62,26% -98,38%) 
Korrelierte Spezifität: 96,88% (95% CI *: 84,26% -99,45%) 
Richtigkeit: 95,35% (95% CI *: 84,54% -98,72%)   
* 95% CI: 95% Konfidenzintervall 

 



2. Đánh giá tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Việt Nam (Tháng 5/2020) 
Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test được đánh giá trên các bệnh phẩm âm 
tính và dương tính được lấy từ những bệnh nhân đã khẳng định bị nhiễm hoặc không bị nhiễm 
bằng phương pháp RT-PCR trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Kết quả được trình bày trong 
bảng sau:  
 

2.1. Độ nhạy  
Thời gian 
sau khởi 

phát 

Bệnh nhân 
nhiễm Covid-

19 

Kết quả IgM/IgG 

Dương tính 
Âm 
tính 

Độ nhạy 

Sau 7 ngày 13 12 1 
92.31% (95%CI*: 66.69%  - 

98.63%) 
Sau 14 ngày 10 10 0 100% (95%CI*: 72.25% - 100%) 

*95%CI: Khoảng tin cậy 95% 
 
 

2.2. Độ đặc hiệu 
Bệnh nhân 

không nhiễm 
Covid-19 

Kết quả IgM/IgG 

Dương tính Âm tính Độ đặc hiệu 

11 0 11 100% (95%CI*: 74.12% - 100%) 
*95%CI: Khoảng tin cậy 95% 
 
 
 

2.3. Độ chính xác 
Mẫu phẩm Kết quả IgM/IgG 

Bệnh 
nhân 

Thời gian 
sau khởi phát 

Tổng 
Dương 

tính 
Âm tính Độ chính xác 

Nhiễm  
Covid-19 

Sau 7 ngày 13 12 1 
95.83% (95%CI*: 79.76% - 

99.26%) 
Sau 14 ngày 10 10 0 100% (95%CI*: 84.54% - 100%) 

Không 
nhiễm 

Covid-19 
 11 0 11  

*95%CI: Khoảng tin cậy 95%  
 

 
 
 
3. Đánh giá tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Tháng 7/2020) 
Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test được đánh giá trên các bệnh phẩm âm 
tính và dương tính được lấy từ những bệnh nhân đã khẳng định bị nhiễm hoặc không bị nhiễm 
bằng phương pháp RT-PCR trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Kết quả được trình bày trong 
bảng sau: 
 
3.1. Độ nhạy  

Thời gian 
sau khởi 

phát 

Bệnh nhân 
nhiễm Covid-

19 

Kết quả IgM/IgG 

Dương tính 
Âm 
tính 

Độ nhạy 

Sau 7 ngày 60 56 4 
93.33% (95%CI*: 84.07%  - 

97.38%) 

2. Evaluation at the National Institute of Hygiene and Epidemiology (May, 2020) 
The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test was evaluated on negative and positive specimens 
taken from patients who were confirmed to be infected or not infected by RT-PCR method 
during diagnosis and treatment. The results are shown in the following table.  
 
 
2.1. Sensitivity  

Days after 
symptom onset 

Covid-19 
patients 

IgM/IgG Results 
Positive Negative Sensitivity 

After 7 days 13 12 1 
92.31% (95%CI*: 66.69%  - 

98.63%) 
After 14 days 10 10 0 100% (95%CI*: 72.25% - 100%) 

*95%CI: 95% Confidence Intervals  
 
 
 

2.2. Specificity 
Uninfected 

Covid-19 patients 
IgM/IgG Results 

Positive Negative Specificity 
11 0 11 100% (95%CI*: 74.12% - 100%) 

*95%CI: 95% Confidence Intervals  
 
 
 

2.3. Accuracy 
Specimen IgM/IgG Results 

Patients 
Days after 
symptom 

onset 
Total Positive 

Negativ
e 

Accuracy 

Infected 
Covid-19 

After 7 days 13 12 1 
95.83% (95%CI*: 79.76% - 

99.26%) 
After 14 days 10 10 0 100% (95%CI*: 84.54% - 100%) 

Uninfecte
d Covid-

19 
 11 0 11  

*95%CI: 95% Confidence Intervals  
 
3. Evaluation at the National Hospital of Tropical Diseases (July, 2020) 
The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test was evaluated on negative and positive specimens 
taken from patients who were confirmed to be infected or not infected by RT-PCR method 
during diagnosis and treatment. The results are shown in the following table.  
 
3.1. Sensitivity  

Days after 
symptom onset 

Covid-19 
patients 

IgM/IgG Results 
Positive Negative Sensitivity 

After 7 days 60 56 4 
93.33% (95%CI*: 84.07%  - 

97.38%) 

After 14 days 30 29 1 
96.67% (95%CI*: 83.33% - 

99.41%) 
*95%CI: 95% Confidence Intervals  
 

 
 

2. Evaluierung am Zentralinstitut für Hygiene und Epidemiologie in Vietnam (Mai 
2020) 
Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test wurde an positiven und negativen Patientenproben 
von Patienten ausgewertet, die eine Infektion bestätigt haben oder während der Diagnose 
nicht durch RT-PCR infiziert wurden Behandlung. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
aufgeführt::  
 

2.1. Empfindlichkeit 
Zeit 

nach dem 
Einsetzen 

Covid-19-
infizierter 

Patient 

IgM / IgG-Ergebnisse 
Positiv Negati

v Empfindlichkeit 

Nach 7 Tagen 13 12 1 
92.31% (95%CI*: 66.69%  - 

98.63%) 
Nach 14 Tagen 10 10 0 100% (95%CI*: 72.25% - 100%) 

* 95% CI: 95% Konfidenzintervall 
 

2.2. Spezifität 
Nicht infizierter Patient mit 

Covid-19 
IgM / IgG-Ergebnisse 

Positiv Negativ Spezifität 
11 0 11 100% (95%CI*: 74.12% - 

100%) 
* 95% CI: 95% Konfidenzintervall 
 

2.3. Richtigkeit 
Stichprobe IgM / IgG-Ergebnisse 

Geduldig 
Zeit 

nach dem 
Einsetzen 

Gesa
mt Positiv Negati

v Richtigkeit 

Infektion  
Covid-19 

Nach 7 Tagen 13 Zwölftel zuerst 95.83% (95%CI*: 79.76% - 
99.26%) 

Nach 14 Tagen zehn zehn 0 100% (95%CI*: 84.54% - 
100%) 

Nicht mit Covid-19 
infiziert  11 0 11  

* 95% CI: 95% Konfidenzintervall  

 

3. Evaluierung im Zentralkrankenhaus für Tropenkrankheiten (Juli 2020) 
Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test wurde an positiven und negativen Patientenproben 
von Patienten ausgewertet, die eine Infektion bestätigt haben oder während der Diagnose 
nicht durch RT-PCR infiziert wurden Behandlung. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
aufgeführt:: 
 
3.1. Empfindlichkeit 

Zeit 
nach dem 
Einsetzen 

Covid-19-
infizierter 

Patient 

IgM / IgG-Ergebnisse 

Positiv Negati
v Empfindlichkeit 

Nach 7 Tagen 60 56 4 93,33% (95% CI *: 84,07% - 
97,38%) 

Nach 14 Tagen 30 29 1 96,67% (95% CI *: 83,33% - 
99,41%) 

* 95% CI: 95% Konfidenzintervall 



Sau 14 ngày 30 29 1 
96.67% (95%CI*: 83.33% - 

99.41%) 
*95%CI: Khoảng tin cậy 95% 
 
3.2. Độ đặc hiệu 

Bệnh nhân 
không nhiễm 

Covid-19 

Kết quả IgM/IgG 

Dương tính Âm tính Độ đặc hiệu 

30 0 30 100% (95%CI*: 88.65% - 100%) 
*95%CI: Khoảng tin cậy 95% 
 
3.3. Độ chính xác 

Mẫu phẩm Kết quả IgM/IgG 

Bệnh 
nhân 

Thời gian 
sau khởi 

phát 
Tổng 

Dương 
tính 

Âm tính Độ chính xác 

Nhiễm  
Covid-19 

Sau 7 ngày 60 56 4 
95.56% (95%CI*: 89.12% - 

98.26%) 

Sau 14 ngày 30 29 1 
98.33% (95%CI*: 91.14% - 

99.71%) 

Không 
nhiễm 

Covid-19 
 30 0 30  

*95%CI: Khoảng tin cậy 95% 
 

 

 
 
3.2. Specificity 

Uninfected  
Covid-19 patients 

IgM/IgG Results 
Positive Negative Specificity 

30 0 30 100% (95%CI*: 88.65% - 100%) 
*95%CI: 95% Confidence Intervals  
 

 
3.3. Accuracy 

Specimen IgM/IgG Results 

Patients 
Days after 
symptom 

onset 
Total Positive 

Negativ
e 

Accuracy 

Infected 
Covid-19 

After 7 days 60 56 4 
95.56% (95%CI*: 89.12% - 

98.26%) 

After 14 days 30 29 1 
98.33% (95%CI*: 91.14% - 

99.71%) 
Uninfecte
d Covid-

19 
 30 0 30  

*95%CI: 95% Confidence Intervals  
 

 
 
3.2. Spezifität 

Nicht infizierter 
Patient mit 

Covid-19 

IgM / IgG-Ergebnisse 
Positiv Negativ Spezifität 

30 0 30 100% (95% CI *: 88,65% - 100%) 
* 95% CI: 95% Konfidenzintervall 
3.3. Richtigkeit 

Stichprobe IgM / IgG-Ergebnisse 

Geduldig 
Zeit 

nach dem 
Einsetzen 

Gesamt Positiv Negativ Richtigkeit 

Infektion  
Covid-19 

Nach 7 Tagen 60 56 4 95,56% (95% CI *: 89,12% - 
98,26%) 

Nach 14 Tagen 30 29 1 98,33% (95% CI *: 91,14% - 
99,71%) 

Nicht mit 
Covid-19 
infiziert 

 30 0 30  

* 95% CI: 95% Konfidenzintervall 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
Vạch chứng C được thiết kế tích hợp trong dụng cụ để kiểm tra quy trình thực hiện xét nghiệm. 
Các chất chuẩn chứng âm và dương không cấp kèm với bộ xét nghiệm. Tuy nhiên nếu cần thiết, 
có thể kiểm tra chất lượng bằng các mẫu âm và dương tại phòng thí nghiệm để khẳng định quy 
trình và hiệu quả của sản phẩm. 
 

QUALITY CONTROL 
Internal procedural controls are included in the test. A colored line appearing in the control 
region (C) is an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume and correct 
procedural technique. Control standards are not supplied with this kit; however, it is 
recommended that positive and negative controls be tested as a good laboratory practice to 
confirm the test procedure and to verify proper test performance. 

QUALITÄT PRÜFEN 
Die Steuerleitung C ist in das Tool integriert, um den Testausführungsprozess zu überprüfen. 
Negativ- und Positivkontrollen werden nicht mit dem Testkit geliefert. Bei Bedarf kann die 
Qualität jedoch mit positiven und negativen Proben im Labor überprüft werden, um den 
Produktprozess und die Effizienz zu bestätigen. 

PHẢN ỨNG CHÉO 
Xét nghiệm Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test đã được nghiên cứu, đánh giá trên các 
mẫu kháng thể kháng HBV (IgG và IgM), kháng thể kháng HIV, kháng thể kháng HCV (IgG và 
IgM), kháng thể kháng Syphilis, kháng thể kháng Dengue (IgG và IgM), kháng thể kháng JE, 
kháng thể kháng cúm A, kháng thể kháng cúm B. Kết quả cho thấy xét nghiệm Trueline 
COVID-19 IgG/IgM Rapid Test không có phản ứng chéo với một số bệnh nói trên. 
 

Cross-reactivity 
The Trueline COVID-19 IgG/IgM Rapid Test was evaluated on anti-HBV (IgG and IgM), anti-
HIV, anti-HCV (IgG and IgM), anti-Syphilis, anti-Dengue (IgG and IgM), anti-JE, anti-Flu A, anti-
Flu B specimens. The results showed no cross reactivity.  
 

KREUZREAKTION 
Der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test wurde an Proben von Anti-HBV-Antikörpern (IgG 
und IgM), Antikörpern gegen HIV, Antikörpern gegen HCV (IgG und IgM) und Antikörpern 
gegen Syphilis untersucht und bewertet. , Anti-Dengue-Antikörper (IgG und IgM), Anti-JE-
Antikörper, Antikörper gegen Influenza A, Antikörper gegen Influenza B. Die Ergebnisse zeigen, 
dass der Trueline COVID-19 IgG / IgM Rapid Test keine Kreuzreaktivität mit einem aufweist die 
Anzahl der oben genannten Krankheiten. 
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