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Giới thiệu về LabNova
Thương hiệu LabNova Biological là một bộ phận chuyên về 
công nghệ sinh học. LabNova phát triển về lĩnh vực công 
nghệ sinh học từ thiết bị, dụng cụ, thuốc thử,… cho vi sinh, 
sinh học phân tử, nuôi cấy tế bào và nuôi cấy vi sinh 
vật,…từ lấy mẫu, vận chuyển, lưu trữ, chuẩn bị mẫu, xử lý 
mẫu và phân tích mẫu.
LabNova cung cấp môi trường vận chuyển, lấy mẫu(swab), 
Máy phân phối môi trường vận chuyển, NovaPurity Viral 
RNA/DNA extraction Kit là bộ kít chiết tách RNA/DNA từ 
Virus(Covid-19).

CE mark ISO 13485-2016 ISO 9001-2015

Giấy chứng nhận
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SẢN PHẨM I. HỆ THỐNG LẤY MẪU VÀ VẬN CHUYỂN

1. Môi trường vận chuyển NovaMedia VTM: 

Môi trường vận chuyển vi rút NovaMedia VTM chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp 
dùng cho xét nghiệm tìm vi rút bằng kỹ thuật PCR hoặc Real time PCR.
Labnova cung cấp hàng loạt công thức sửa đổi Môi trường vận chuyển Covid-19(VTM, UTM) cho một loạt 
ứng dụng trong việc lấy mẫu, lưu trữ và vận chuyển Covid-19 cho bệnh phẩm, bề mặt.

2. Tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu/ hầu họng
– NovaSwab
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.
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.

3. Bộ dụng cụ tự lấy mẫu Covid-19 tại nhà
Bộ dụng cụ tự lấy mẫu Covid-19 tại nhà – NovaMedia VTM Kit
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.

Ống môi trường
VTM 10 ml

Ống môi trường
VTM 15 ml

Ống môi trường
VTM 50 ml
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Kiểm tra độ vô trùng NovaInject
NovaInject Tryptic Soy Broth (TSB) and Fluid Thioglycollate để kiểm tra độ vô trùng của thuốc theo USP <71>

Serum và Môi trường nuôi cấy tế bào
LabNova cung cấp serum, môi trường nuôi cấy tế bào, Dung dịch muối, dung dịch kháng sinh như FBS, 
DMEM, MEM, DPBS, EBSS, HBSS, HEPES,…
NovaMedia là các môi trường nuôi cấy tế bào, dung dịch muối được sản xuất nghiêm ngặt theo ISO 13485 
và tuân thủ theo SOP của GMP

SẢN PHẨM II. SERUM VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO

SẢN PHẨM III. MÔI TRƯỜNG VI SINH

Môi trường sinh màu chọn lọc phát hiện và đếm 
Vi sinh vật NovaChrom
LabNova cung cấp môi trường nuôi cấy sinh màu chọn lọc phát 
hiện, đếm và phân lập visinh vật như salmonella, Listeria, E.coi&Coli-
form, Nấm mem&nấm móc, Vibrio spp, Staphylococcus aureus, 
sakazakii,…
NovaChrom là các môi trường sinh màu chọn lọc được đổ đĩa sẵn 
sử dụng được sản xuất nghiêm ngặt theo ISO 13485 và tuân thủ 
theo SOP của GMP.

Đệm, canh thang, môi trường chất lỏng 
tiệt trùng NovaMedia Box
NovaMedia Box là chất lỏng tiệt trùng trong túi sẵn sử dụng để 
pha loãng, tăng sinh,..trong phòng thí nghiệm vi sinh rất tiện lợi 
và dễ dàng sử dụng.
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SẢN PHẨM IV. THIẾT BỊ

SẢN PHẨM V. DỤNG CỤ VẬT TƯ TIÊU HAO

Máy dập mẫu vi sinh
NovaBlender 400 là máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ sử 
dụng trộn mẫu và đồng nhất vi sinh vật nhanh chống 
và tiện lợi với kết quả chính xác và hiệu quả trong 
việc chuẩn bị mẫu vi sinh vật.

Túi dập mẫu vi sinh – NovaBag 400
Túi dập mẫu tiệt trùng NovaBag 400 Standard
NovaBag 400 là túi dập mẫu, không có bộ lọc, 
phù hợp cho tất cả các mục đích sử dụng kiểm 
vi sinh trong phòng thí nghiệm.

Máy phân phối môi trường và thuốc thử
NovaPump – Máy phân phối môi trường vận chuyển 
NovaPump là thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao để 
phân phối môi trường nuôi cấy, agar hay bất kỳ loại chất pha 
loãng nào cho thể tích từ 100 μL tới 100 L

Máy pha loãng mẫu theo trọng lượng
NovaDilutor là Máy pha loãng mẫu theo trọng lượng với mẫu 
rắn, bột,…trước khi dập mẫu chiết xuất hoặc pha loãng vi sinh
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