Nano Repro SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
แบบตรวจหา แอนติเจนใช้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Professional use only)
ใบรับรองการประเมิน ที่ T 6400336

“โฆษณาโดยตรงต่ อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขที่ได้ รับการยกเว้ นโดยไม่ ต้องขออนุญาต”

size : 1 กล่อง บรรจุ 20 ชุดตรวจ
สิ นค้าชุดตรวจ ATK NanoRepro 1 กล่องประกอบด้ วย
ไม้ Swap x 20
หลอดน้ายาตรวจพร้ อมฝาปิ ด x 20
เครื่ องวัดผลตรวจ x 20
ฐานตั้งอุปกรณ์ x1
คู่มือการใช้ งาน x1

รายละเอียด
ชุดตรวจ ATK Professional use แบบแยงจมูกตื้นเพียง 1.5 เซนติเมตร ใช้ ตรวจทางช่ องจากจมูกด้ านหน้ า/ด้ านในและช่ องคอ เป็ นชุดตรวจ
ATK จากประเทศเยอรมนี ได้ รับการรับรองมาตฐานจากสากลยุโรป และ อย.ไทย (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
เหมาะสาหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์, โรงงาน ที่มีเจ้ าหน้ าที่ผ้เู ชี่ยวชาญที่เหมาะสม, บุคลากรทางการแพทย์และในสถานพยาบาลหรื อคลินกิ
เวชกรรม, สถานดูเเลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, ร้ านขายยา, ผู้ค้าส่ ง, สถานที่ทดสอบต่ างๆ
ชุดตรวจATK แบบ Professional use จะมีจานวนบรรจุที่มากกว่า ชุดตรวจATK แบบ Home use ซึ่งความแตกต่ างนั้น คือก้าน swab ที่มีขนาด
ยาวกว่าและอ่อนตัว มีปริมาณของการบรรจุน้ายาที่มากกว่า
คุณสมบัติ
- สามารถเก็บตัวอย่ างจากโพรงจมูกด้ านหน้ าได้ โดยปราศจากความเจ็บปวด
- ความไว 97,2% และความจาเพาะสู ง 98,4%
- ติดอันดับรายชื่ อสหภาพยุโรปของการทดสอบแอนติเจนอย่ างรวดเร็วของ COVID-19
- ติดอันดับในรายการ BfArM (AT317 / 20)
- การทดสอบการติดเชื้ ออย่ างเฉียบพลัน
- แบบเร่ งด่ วนรู้ ผลไวภายใน 10 - 20 นาที
- สามารถรับรู้ เชื้ อการกลายพันธุ์ได้
- ได้ รับการรับรอง CE

วิธีการใช้ งาน
ทาความสะอาดมือ และพื้นที่ที่จะวางอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อไม่ ให้ เกิดการปนเปื้ อนที่อาจทาให้ เกิดผลคลาดเคลื่อนได้
ขั้นตอนแรก กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้ เพื่อรักษาความปลอดภัย
ฉีกซองของเเท่ นตรวจเเละวางเเท่ นตรวจบนพื้นที่ราบ
นาก้านตรวจสวอปและสอดยอดก้านที่ซับน้าได้ เข้ าไปในรูจมูก ความลึกประมาณ 1.5 เซนติเมตร เเละหมุนก้านตรวจโดยออกเเร
งพอสมควรประมาณ 5 รอบให้ สัมผัสกับด้ านในของโพรงจมูก เพื่อเก็บของเหลวในจมูกให้ ติดมากับก้านตรวจและค่อยๆนาก้าน
ตรวจออกจากจมูก ทาซ้าเหมือนเดิมกับรูจมูกอีกด้ านหนึ่ง
นาตัวหลอดน้ายาตรวจมาเปิ ดฝาออก และนาก้านตรวจที่ได้ จุ่มลงในน้ายา ขณะคนให้ บีบปลายของก้านตรวจที่อยู่ในหลอดน้ายา
ประมาณ 10-15 ครั้ง ก่อนนาออกจากหลอดให้ ปาดน้ายาที่ขอบหลอดเพื่อเอาน้ายาและของเหลวออกจากก้านตรวจให้ มากที่สุด
ทิง้ ก้านตรวจตามมาตรฐานของขยะพิษที่ปลอดภัย แล้วปิ ดฝาของหลอดค่อยๆหยดน้ายาตรวจเบาๆ 3 หยดที่แท่ นตรวจในจุด
หลุมตรวจ
รอดูผลได้ จากนั้น 10 - 20 นาที แต่ ผลที่ออกมาหลังจาก 20 นาที อาจจะคลาดเคลื่อนและไม่น่าเชื่ อถือ
ผล positive (บวก) จะมีสองขีดปรากฏขึน้ โดยความเข้ มของขีดสีไม่ สาคัญ แต่ หนึ่งขีดจะแสดงที่ตัว C และอีกขีดจะแสดงที่ตัว
T นั้นแสดงว่าของเหลวที่คุณตรวจมี Antigen ของไวรัสอยู่ ให้ ช่วยอยู่ที่บ้าน แล้วแจ้ งหมอประจาตัวหรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ผล Negativ (ลบ) จะมีขีดปรากฏเฉพาะที่ตัว C แสดงว่าของเหลวที่คุณตรวจไม่ มี Antigen ของไวรัส หรื อมี Antigen น้ อยมาก
จนชุดตรวจจับไม่ ได้ แสดงว่าผู้ตรวจไม่ น่าจะได้ รับเชื้อไวรัสโควิดในขณะนีแ้ ต่ ถึงอย่างนั้นถ้ าคุณมีอาการหรื อสงสัยว่าจะติดโค
วิด ช่ วยอยู่บ้านและติดต่ อหมอประจาตัว
Ungultig (คลาดเคลื่อน) ถ้ าไม่ มขี ดี ปรากฏขึน้ เลย หรื อแสดงผลแค่ที่ตัว T นั้นแสดงว่ามีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึน้ ขณะทาการ
ตรวจ คุณช่ วยเช็คดูว่าคุณทาทุกขั้นตอนตามคู่มือการใช้ งานหรื อไม่และช่ วยทาการตรวจซ้าอีกครั้งโดยใช้ อุปกรณ์ ชุดใหม่ ท้งั หมด

รับรองจาก
ได้รับใบประเมินเทคโนโลยีเครื่ องมือแพทย์ ที่ T 6400336 จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ติดต่อ
EPICO PHARM CO.,LTD.
Tel : 098 921 2824
Email : puk@epico-pharm.com
WhatsApp : +66989212824
LINE : puspiceys
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