
Cách Xét Nghiệm COVID-19
Sử dụng bộ kit QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test

GIỚI THIỆU
Đây là bản hướng dẫn ngắn về cách sử dụng 

bộ kit QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test. Để 

biết thông tin đầy đủ, vui lòng tham khảo Tờ 

hướng dẫn và Tờ thông tin dành cho bệnh 

nhân trong bộ kit. Sản phẩm này có Giấy phép 

Sử dụng Khẩn cấp của FDA.

Để xem video về cách xét nghiệm, hãy vào trang web 
quickvueathome.com/#video_testkit-2

TRONG BỘ KIT NÀY CÓ 
NHỮNG GÌ?
Các ống xét nghiệm có chứa dung dịch
Giá đỡ ống xét nghiệm
Tăm bông xốp
dải thử nghiệm
Tờ hướng dẫn
Tờ thông tin dành cho bệnh nhân

QUÝ VỊ CÒN CẦN GÌ NỮA?
Đồng hồ hoặc bộ kit hẹn giờ (không bao gồm) 

Quan trọng nhất là quý vị phải căn giờ thật chính xác 
khi thử nghiệm!

ĐỂ BẮT ĐẦU XÉT NGHIỆM
Rửa tay và đặt bộ kit trên bề mặt phẳng và sạch. Hãy đảm bảo có đủ ánh sáng trong căn phòng. Nếu quý vị 
đang xét nghiệm cho người khác, hãy đeo khẩu trang. Mở bộ kit và đảm bảo tất cả các món được liệt kê ở trên 
đều có đủ. Lấy bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ của quý vị và làm theo hướng dẫn từng bước ở bên trang kia.

>

Giá đỡ ống xét 
nghiệm

Dải thử nghiệm

Tăm bông xốp

Các ống xét nghiệm 
có chứa dung dịch



1
Mở nắp của một ống xét nghiệm 
và đặt vào giá đỡ.

3
Đưa tăm bông vào một lỗ mũi khoảng ½ đến ¾ inch 
và xoay tăm bông ít nhất 4 lần vào thành mũi. Sử 
dụng cùng một tăm bông, lặp lại ở lỗ mũi bên 
kia. Quá trình này sẽ mất khoảng 15 giây.

6
Sau 1 phút, lấy tăm bông ra khỏi ống, cọ xát đầu tăm 
bông vào thành ống để vắt ra càng nhiều dung 
dịch càng tốt. Vứt tăm bông đi.

4
Ngay sau khi lấy mẫu từ 
mũi, đặt tăm bông vào ống 
xét nghiệm đã mở. Đảm bảo 
tăm bông chạm vào đáy của 
ống xét nghiệm. Khuấy tăm 
bông 3 hoặc 4 lần.

Làm xét nghiệm

7
Mở bao chứa Dải thử nghiệm cẩn thận và 
đặt vào trong ống thử nghiệm đã mở có 
mũi tên chỉ xuống. Để dải thử nghiệm 
trong ống 10 phút. (Dùng bộ hẹn giờ 
hoặc đồng hồ!)

KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH =
1 vạch màu hồng + 1 vạch màu 
xanh lam
Quý vị có khả năng bị nhiễm 
COVID-19 cao. Quý vị nên tự cô 
lập. Nếu quý vị có các triệu chứng 
gây khó chịu hoặc lo lắng, hãy liên 
lạc với bên cung cấp dịch vụ chăm 
sóc y tế của quý vị.

KẾT QUẢ ÂM TÍNH =
1 vạch màu xanh lam
Quý vị không có khả năng bị 
nhiễm COVID-19. Nếu quý vị có 
các triệu chứng gây khó chịu 
hoặc lo lắng, hãy liên lạc với bên 
cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế 
của quý vị.

KẾT QUẢ KHÔNG HỢP LỆ =
1 vạch màu hồng hoặc KHÔNG 
có vạch
Quý vị cần phải làm xét nghiệm 
mới. Bắt đầu lại từ đầu bằng cách 
sử dụng ống xét nghiệm, tăm bông 
và dải thử nghiệm mới. Nếu có 2 
kết quả không hợp lệ, hãy gọi số 
1-833-784-2588.

Cách đọc kết quả xét nghiệm của quý vị
Sẽ có 3 loại kết quả xét nghiệm: Dương tính, Âm tính hoặc là không hợp lệ, là kết quả không thể dùng được.

2
Mở lớp giấy bọc khỏi tăm bông. Không chạm 
vào đầu của tăm bông.

5
Để tăm bông trong ống xét 
nghiệm ít nhất 1 phút. (Dùng bộ 
hẹn giờ hoặc đồng hồ!) Nếu quý vị để 
tăm bông quá nhanh hoặc quá lâu thì 
kết quả có thể sai.

8
Sau 10 phút, lấy dải thử nghiệm ra khỏi ống và đặt 
trên bề mặt phẳng, có ánh sáng. Đọc ngay Dải 
thử nghiệm! Nếu quý vị đợi lâu hơn 5 phút 
để đọc, quý vị có thể nhận kết quả sai 
hoặc không hợp lệ.

KHÔNG CHẠM VÀO 
ĐẦU CỦA TĂM BÔNG.

Để tăm bông 
trong ống ít nhất 
1 phút!

Mũi tên chỉ 
xuống

Để dải thử nghiệm 
trong ống ít nhất 

10 phút.


