
NovaMedia VTM Kit là bộ dụng cụ tự lấy mẫu SARS CoV2 tại nhà, công ty, cơ quan,.. sau 
đó gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích bằng kỹ thuật Real time RT-PCR hoặc test 
nhanh kháng nguyên. Việc tự lấy mẫu này nên có yêu cầu của Bác sĩ, trung tâm xét 
nghiệm hoặc của chính quyền.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ 
TỰ LẤY MẪU COVID-19 TẠI NHÀ
NovaMedia VTM Kit

   Lấy bộ dụng cụ NovaMedia VTM Kit, bao gồm các thành phần: (1) ống môi trường, (2) que 
tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu, (3) que tăm bông lấy mẫu dịch hầu họng, (4) thanh đè lưỡi, (5) 
bao găng tay, (6) tờ ghi thông �n mẫu, (7) túi ziper và (8) hướng dẫn sử dụng.
   Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi tự lấy mẫu.
   Rửa tay hoặc sát trùng tay trước khi/sau khi lấy mẫu.
   Đeo găng tay trước khi lấy mẫu và thay găng tay khác khi lấy mẫu cho người �ếp theo.
   Ghi thông �n cá nhân lên ống môi trường và tờ giấy ghi thông �n mẫu thật chi �ết trước khi 
lấy mẫu.

   Kiểm tra các ống môi trường VTM sau khi lấy mẫu đã vặn nắp thật kỹ để tránh rò rỉ môi 
trường ra ngoài và các thông �n chính xác ghi trên ông môi trường VTM.
   Kiểm tra thông �n trên phiếu ghi thông �n.
   Cho phiếu ghi thông �n mẫu vào 1 túi zipper riêng và cho cùng vào túi zipper đựng ống môi 
trường VTM sau khi lấy mẫu.
   Tháo găng tay và rửa tay hoặc sát trùng tay.
   Mang mẫu ngay đến trung tâm xét nghiệm hoặc nơi chỉ định lấy mẫu và làm theo hướng 
dẫn vận chuyển mẫu sau khi lấy một cách an toàn và chính xác.
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HƯỚNG DẪN TỰ LẤY DỊCH TỴ HẦU (MŨI)
   Lấy que tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu ra khỏi túi.
   Tư thế ngồi nghiêng đầu về phía sau 1 góc 70o, đưa que lấy mẫu 
vào mũi, đẩy sâu vào tỵ hầu, đến khi có vật cản thì dừng lại, xoay 
que 3 lần và giữ yên que 5 -10 giây, nhẹ nhàng xoay và rút que ra 
khỏi mũi.
   Sau đó mở nắp ống môi trường vận chuyển VTM và đặt que lấy 
mẫu vào ống môi trường, chú ý que không chạm vào thành ống, bẻ 
cán que tăm bông để có độ dài phù hợp, đậy nắp lại và siết chặt.

HƯỚNG DẪN TỰ LẤY DỊCH HẦU HỌNG (MIỆNG)

ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN MẪU ĐẾN NƠI XÉT NGHIỆM

   Lấy que tăm bông lấy mẫu hầu họng ra khỏi túi.
   Hơi ngửa đầu về phía sau ở trước kiếng/gương và lè lưỡi ra. Lấy 
dụng cụ đè lưỡi đè phần cuối lưỡi xuống. Quý vị sẽ nhìn thấy 
amidan của mình. 
   Dùng que lấy mẫu miết và xoay tròn nhẹ 3-4 lần tại khu vực 2 
bên vùng amidan.
   Lấy tăm bông ra (chú ý không để que chạm vào bất kỳ phần nào 
khác trong miệng).
   Sau đó mở nắp ống môi trường VTM và đưa que tăm bông lấy 
mẫu vào cùng ống môi trường đã có dịch ngoáy họng, bẻ cán que 
tăm bông để có độ dài phù hợp, đậy nắp lại và siết chặt.
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SCAN ME

Xem video 
hướng dẫn

lấy mẫu
xét nghiệm

Coivd-19
tại đây

*Lưu ý: trường hợp chỉ lấy 
mẫu dịch tỵ hầu thì không cần 
bước lấy mẫu dịch hầu họng.



CHO 1 MẪU ĐƠN
   1 ống môi trường vận chuyển VTM
   1 que tăm bông �ệt trùng lấy mẫu dịch tỵ hầu
   1 que tăm bông �ệt trùng lấy mẫu dịch hầu họng
   1 đôi găng tay
   1 que đè lưỡi
   1 tờ ghi thông �n mẫu
   2 túi ziper
   1 hướng dẫn sử dụng
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CHO 1 MẪU GỘP 5
   1 ống môi trường vận chuyển VTM
   5 que tăm bông �ệt trùng lấy mẫu dịch tỵ hầu
   5 que tăm bông �ệt trùng lấy mẫu dịch hầu họng   
   5 đôi găng tay
   5 que đè lưỡi
   1 tờ ghi thông �n mẫu
   2 túi ziper
   1 hướng dẫn sử dụng
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CHO 5 MẪU ĐƠN
   5 ống môi trường vận chuyển VTM
   5 que tăm bông �ệt trùng lấy mẫu dịch tỵ hầu
   5 que tăm bông �ệt trùng lấy mẫu dịch hầu họng
   5 đôi găng tay
   5 que đè lưỡi
   5 tờ ghi thông �n mẫu
   10 túi ziper
   1 hướng dẫn sử dụng

03

CODE: LB.VTM.EX.KIT01

CODE: LB.VTM.EX.KIT01.5

CODE: LB.VTM.EX.KIT05

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI VÀ MÃ SỐ ĐẶT HÀNG
BỘ DỤNG CỤ TỰ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19
NovaMedia VTM Kit
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