
• Mẫu của bạn phải được giao lại nội trong  
ngày mà bạn lấy mẫu.

• Hãy chắc chắn là bạn rửa sạch hai tay của mình!

• Hãy nhớ giữ lại hộp đựng bộ dụng cụ của bạn. 
Bạn sẽ dùng nó để giao trả lại mẫu của mình.

• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và cẩn thận làm 
theo các bước.

• Nếu bạn dưới 18 tuổi và tự lấy mẫu cho 
mình, xin hãy nhờ cha, mẹ hoặc người giám 
hộ giúp gửi trả lại bộ dụng cụ của bạn theo 
đúng như hướng dẫn.

• CHỈ được đưa đầu bông của cây tăm bông 
vào bên trong mũi của bạn. Không được để 
cho đầu bông chạm vào bất cứ thứ gì khác. 
Nếu thấy đầu tăm bông đã bị chạm vào bất 
kỳ bề mặt nào khác thì hãy yêu cầu được cấp 
một bộ dụng cụ mới.

Trước khi bạn bắt đầu:

       Bạn đã kích hoạt bộ dụng cụ của mình chưa?

       Bạn đã lấy mẫu từ cả hai bên lỗ mũi phải không?

Kiểm tra trước khi giao trả lại bộ dụng cụ của bạn:

Truy cập color.com/sample-return để tìm hiểu thêm.

Bộ dụng cụ của bạn bao gồm:

Hướng dẫn sử dụng tại nhà

Bộ dụng cụ tăm bông tự lấy mẫu COVID-19 
với nước muối sinh lý

Chỉ sử dụng theo toa, Sử dụng các sản phẩm IVD, Chỉ sử dụng trong khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp; 
Dùng cho những người: từ 18 tuổi trở lên (tự lấy mẫu), từ 14 tuổi trở lên (tự lấy mẫu dưới sự giám sát của 

người lớn) hoặc từ 2 tuổi trở lên (người lớn lấy mẫu giùm)

Có câu hỏi?
Truy cập support.color.com hoặc liên hệ với chúng tôi tại 
mycovidtest@color.com hoặc (844) 352-6567.

Sản phẩm này chưa được FDA chứng nhận hoặc phê duyệt, nhưng đã được FDA cấp phép để sử dụng trong 
trường hợp khẩn cấp theo cơ chế EUA;

Sản phẩm này chỉ được phép sử dụng tại nhà để thu thập và bảo quản các mẫu được lấy bằng que tăm bông 
ngoáy vào trong lỗ mũi nhằm phát hiện nucleic acid từ SARS-CoV-2; không áp dụng cho bất kỳ loại vi-rút hay 
mầm bệnh nào khác; và,

Sản phẩm này đã được cho phép sử dụng theo tuyên bố cấp phép sử dụng các thiết bị y tế trong trường hợp 
khẩn cấp, tuân theo Mục 564(b)(1) của Đạo luật về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang, 21 U.S.C. 
§ 360bbb-3(b)(1), có hiệu lực cho tới khi tuyên bố này kết thúc hay giấy phép bị hủy bỏ trước thời hạn.
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Bộ dụng cụ tăm bông tự lấy mẫu COVID-19 với nước muối sinh lý



1

Kích hoạt trực tuyến bộ dụng cụ của 
bạn tại color.com/covid/activate.
Bạn sẽ cần phải sử dụng mã vạch có in trên 
ống chứa mẫu của mình.
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Trước khi lấy mẫu, hãy rửa hai tay 
bạn thật sạch trong 20 giây và sấy/
lau thật khô.

Đặt túi đựng chất sinh 
học nguy hiểm vào trong 
hộp vận chuyển.
Đóng kín hộp vận chuyển lại.
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Ghi chú: Hãy sử dụng lại chính  
chiếc hộp đã dùng để đựng bộ dụng  
cụ của bạn.

Ghi chú: Sau khi đóng ống chứa mẫu, 
hãy rửa hai tay bạn thật sạch 
trong 20 giây và sấy/lau thật khô. 

Mở gói tăm bông.
Hãy bóc lớp giấy gói từ phía đầu que của 
cây tăm bông để mở nó ra. Cầm vào đầu 
que để rút cây tăm bông ra khỏi bao.
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Ghi chú: Không được chạm đầu bông 
vào tay bạn hay đặt nó xuống bất kỳ 
bề mặt nào.

Ghi chú: Bạn có thể để ống chứa mẫu 
vào trong một cái lọ hay một cái ly thủy 
tinh để giữ cho nó đứng thẳng.

Cảnh báo: Mẫu của bạn sẽ không được 
xét nghiệm nếu bạn chưa kích hoạt bộ 
dụng cụ này. Nếu bạn dưới 18 tuổi thì vui 
lòng nhờ cha, mẹ hoặc người giám hộ giúp 
gửi trả lại bộ dụng cụ cho mình.
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Để ống chứa mẫu vào 
trong túi đựng chất sinh 
học nguy hiểm.
KHÔNG được lấy miếng thấm ra.  
Đóng kín túi đựng chất sinh học  
nguy hiểm lại.
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Ngoáy đầu bông 4 lần trong 
lỗ mũi bên kia.
Lặp lại bước vừa làm với bên lỗ mũi thứ hai,  
dùng cùng một đầu bông của cây tăm bông.
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Ghi chú: Bạn sẽ dùng cùng một đầu bông 
cho cả hai bên lỗ mũi.
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Ngoáy đầu tăm bông 
4 lần trong lỗ mũi thứ nhất.
Chọc đầu bông vào một lỗ mũi, sâu tới khi 
đầu bông vào hết hẳn bên trong. Chà đầu 
bông theo chuyển động tròn lớn ít nhất 4 lần 
với lực ấn vào phía trong mũi luôn duy trì ở 
mức mạnh vừa phải.
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Ghi chú: Chọc vào trong lỗ mũi với độ sâu 
dưới 1 inch khi ngoáy mũi người lớn và 
dưới 1/2 inch khi ngoáy mũi trẻ nhỏ.

Đặt tăm bông vào trong  
ống chứa mẫu. 
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Đặt tăm bông vào trong ống, với đầu 
bông mà bạn đã ngoáy vô lỗ mũi nằm 
ở phía trong.
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Vặn vừa đủ mạnh để đóng 
chặt nắp ống chứa mẫu lại. 
Bạn sắp hoàn thành rồi! Hãy đảm bảo 
đóng chặt nắp.

Để nắp đậy ở gần kề.Để nắp đậy ở gần kề.

3

Để nắp vặn ở gần kề. Cần giữ cho ống 
chứa mẫu đứng thẳng để không làm đổ 
chất lỏng ra ngoài. Không được uống 
chất lỏng này.

Mở nắp vặn của ống chứa mẫu.

D- XX-XXXX- XXXX

Gửi trả bộ dụng cụ.
Mẫu của bạn phải được giao lại nội trong ngày mà bạn 
lấy mẫu.
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Ghi chú: Nếu bạn không thể gửi trả lại mẫu của mình trong 
cùng ngày thì hãy liên hệ với mycovidtest@color.com.

Để hộp vào trong gói bưu 
phẩm gửi trả.
Đóng kín gói bưu phẩm gửi trả lại. Phí gửi 
hàng trả lại của bạn đã được thanh toán.
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Ghi chú: Gói bưu phẩm này được thiết kế 
đặc biệt để vận chuyển các mẫu có khả 
năng chứa chất lây nhiễm bệnh. KHÔNG 
được thay thế bằng loại bao gói khác.
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