TĂM BÔNG LẤY DỊCH
TỴ HẦU/HẦU HỌNG
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Tăm bông lấy dịch tỵ hầu/hầu họng NovaSwab
được ứng dụng để thu thập các mẫu bệnh phẩm có
chứa Virus (covid-19), vi sinh vật gây bệnh tại điểm
lấy mẫu hoặc cơ sở khám chữa bệnh.
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ỨNG DỤNG:

Để lấy các mẫu Virus (covid-19), vi sinh vật phục vụ cho công tác xét nghiệm tại các
vị trí lấy mẫu như: Khoang mũi, khoang miệng, âm đạo hoặc bề mặt bao bì.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Loại

Code

Chiều dài tăm
bông (mm)

Tỵ hầu

NovaSwab Naso

Hầu họng

NovaSwab Oro

Đầu tăm bông (mm)

Cán tăm bông (mm)

Đường kính

Chiều dài

Đường kính

Điểm bẻ

150 ± 2
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Vật liệu

Đóng gói

Que: chất liệu nhựa ABS
01 cái/túi, tiệt trùng
Đầu tăm bông: sợi Nylon

ƯU ĐIỂM:

Thu thập mẫu hiệu quả
Tỷ lệ giải phóng mẫu hiệu quả và
nhanh chóng
Khấc bẻ phù hợp với nền mẫu

Tăng độ chính xác cho kết quả xét
nghiệm, �nh đồng bộ và độ ổn định
của nền mẫu.
Khả năng ứng dụng rộng rãi

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA NYLON FLOCKED:

Sợi nylon Nylon ﬂocked được sử dụng để làm phần tăm bông không giống như
cấu trúc của các tăm bông y tế trên thị trường. Cấu trúc sợi giúp giữ mẫu – giải
phóng mẫu vi sinh vật vượt trội. Điều này đảm bảo �nh hiệu quả và ổn định cho
việc lấy mẫu.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

Lấy tăm bông ra khỏi túi
Thu thập mẫu vi sinh vật
Sau khi lấy dịch tỵ hầu/hầu họng, tăm bông được bỏ vào môi trường NovaMedia
VTM để bảo quản và vận chuyển đúng cách.

SCAN ME
Xem video hướng dẫn
lấy mẫu xét nghiệm
Coivd-19 tại đây

BẢO QUẢN:

Tăm bông �ệt trùng được bảo quản ở nhiệt độ phòng (2-30 °C)
Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
LabNova Biological

0919 990 267

Trụ sở/Nhà máy: 228/13/3 Đường
Nguyễn Thị Lắng, Xã Tân Phú Trung,
Củ Chi, HCM, Việt Nam

www.labnova.vn

info@huylab.com

