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Thành phần Mô tả Đơn vị tính

NLD8303 Que thu mẫu HPV 20 cái

MT-001 Môi trường vận chuyển 20 x 5mL

Túi zip Túi zip đựng mẫu sau thu 20 cái

Nhà xưởng 6.07 và 5.02 , Lô L2, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long
Hậu, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT - CHI NHÁNH LONG HẬU
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 Que lấy mẫu cổ tử cung bao gồm: đầu lấy mẫu được làm bằng PE; tay
cầm lấy mẫu và ống đẩy được làm bằng PP (polypropylene)

Môi trường vận chuyển mẫu
trong suốt, không màu, pH
dung dịch 6.8 ± 0.2.

Điền đầy đủ thông tin bệnh
nhân trước khi thu mẫu

Chuẩn bị que lấy mẫu, tránh
chạm vào đầu thu mẫu

Làm giãn âm đạo, đưa đầu
thu mẫu vào âm đạo cho
đến khi lông bàn chải và cổ
tử cung tiếp xúc với nhau

Giữ tay cầm thu mẫu bằng
ngón cái và ngón trỏ. Duy trì
áp lực nhẹ nhàng, sau khi
xoay 2 -5 vòng theo một
hướng. 

Rút que thu mẫu ra và cho
đầu thu mẫu vào chai môi
trường

Tháo đầu thu mẫu bằng ống
đẩy và cho trực tiếp vào
chai chứa mẫu

Đậy kín nắp, đảm bảo không
rò rỉ môi trường vận chuyển

Vận chuyển mẫu bệnh phẩm
đến phòng xét nghiệm trong
thời gian sớm nhất, không
quá 7 ngày sau khi thu thập.
Nếu quá thời gian 7 ngày
phải lưu trữ mẫu ở nhiệt độ
-70oC.

Vô hiệu hóa trong 2 ngày trước và sau kỳ kinh nguyệt.
Cấm sử dụng với phụ nữ mang thai.
Cấm sử dụng trong giai đoạn kỳ kinh nguyệt.

*Lưu ý chống chỉ định: 
1.
2.
3.

*Lưu ý chống chỉ định: 
Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ từ -10℃〜 40℃, độ ẩm tương đối

không quá 80%, thông gió tốt, không có khí ăn mòn. Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng, chú ý hạn sử dụng của sản phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng

sản phẩm khi đã hết hạn.


