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Remove the test cassette 
from  the sealed foil pouch. 
Perform assay immediately 
after opening the foil pouch.

Open the cap of 
the collection 

tube and install 
saliva collector.

 Put the collection tube with saliva collector 
close to lips and let the saliva flow into the 
collection tube. The volume of saliva needs 

to be between two scale marks.

Open reagent 
tube carefully.

Hold the extraction reagent 
tube upside down vertically 

and squeeze the tube, 
let the solution drop into the 

collection tube. Add all extraction 
buffer to the collection tube.

Discard the saliva collector,
tighten the cap onto the 
specimen collection tube.

Shake the specimen collection tube 
at least three times vigorously to mix 
the saliva and the extraction buffer.

Squeeze bottom of 
the collection tube 

to ensure the saliva 
is thoroughly mixed.

Add 3 full drops of the 
solution to the sample well (S). 

Read the result 
at 10 minutes.

Do not interpret 
the result after 

20 minutes.

POSITIVE
Two lines appear. One colored line should be in the control line region (C) and another 
apparent colored line should be in the test line region (T). A positive result indicates 
that SARS-CoV-2 antigen was detected in the specimen.
NEGATIVE
One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the test line 
region (T). A negative result indicates that SARS-CoV-2 antigen is not present in the 
specimen, or is present below the detectable level of the test.
INVALID
Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural 
techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and 
repeat the test with a new test. If the problem persists, discontinue using the test kit 
immediately and contact the manufacturer or your supplier.

INTERPRETATION OF THE RESULTS

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)
TEST PROCEDURE

A rapid test for the qualitative detection of Novel Coronavirus SARS-CoV-2 antigen in Saliva. For professional in vitro diagnostic use only.

PRECAUTIONS
●  Do not store this kit in frozen condition.
●  Do not use the product if package is damaged.
●  Do not use the product after expiration date.

●  Do not re-use the product.
●  Read and interpret the results at 10 minutes
●  Do not interpret the results after 20 minutes.
●  Do not eat, drink or smoke in the test area.
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นาํตลบัทดสอบออกจากซอง

ฟอยลที์�ปิดสนิท ทาํการทดสอบ

ทนัทีหลงัจากเปิดซองฟอยล์

เปิดฝาหลอดและติดตั�ง

ตวัเกบ็นํ�าลาย

 วางหลอดที�มีตวัเกบ็นํ�าลายไวใ้กลก้บัริมฝีปากแลว้

ปล่อยใหน้ํ� าลายไหลเขา้ไปในหลอด ปริมาณ

นํ�าลายตอ้งอยูร่ะหวา่งขีดมาตราส่วนสองขีด

เปิดหลอดนํ�ายา

อยา่งระมดัระวงั 

ถือหลอดนํ�ายาสกดัโดยคว ํ�าในแนวตั�ง

แลว้บีบหลอด ปล่อยใหส้ารละลาย

ทั�งหมดหยดลงในหลอดรวบรวม 

ทิ�งตวัเกบ็นํ�าลาย

หมุนฝาหลอดเกบ็ตวัอยา่งใหแ้น่น

เขยา่หลอดเกบ็ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 3 ครั� ง

แรงๆเพื�อผสมนํ�าลายและนํ�ายาสกดั

บีบกน้หลอดเพื�อใหแ้น่ใจวา่นํ�าลายได้

ผสมเขา้กนัอยา่งดี 
เติมสารละลาย 3 หยด

ลงในตลบัตวัอยา่ง (S) 
อ่านผลตรวจไดน้าทีที� 10

และหา้มอ่านเมื�อเกิน 20 นาที 

POSITIVE
ตวัอย่างที�เป็นบวกจะให้เส้นสีชมพูสองเส้น ซึ�งหมายความวา่ตรวจพบแอนตเิจนของ COVID-19 
ตวัอย่างที�มีแอนตเิจนในระดบัตํ�าอาจให้ผลเป็นเส้นทดสอบจาง ๆ เส้นสีชมพูที�มองเห็นไดถ้ือเป็นคา่บวก

NEGATIVE
ตวัอย่างเชิงลบจะให้ Control Line (C) สีชมพูเดยีวในครึ�งบนของตลับซึ�งบอกถึงผลลัพธ์เป็นลบ 
Control Line นี�หมายความวา่ส่วนการตรวจจับของการทดสอบทําอย่างถูกตอ้ง แต่ไม่พบ
แอนตเิจนของ COVID-19
INVALID
หากไม่เห็นเส้นหรอืเห็นเพียงเส้น Test Line (T) แสดงวา่การทดสอบไม่ถูกตอ้ง จึงควรทําการตรวจ
ซํ�า

การอ่านผลตรวจ

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)
ขั�นตอนการตรวจ

ชุดทดสอบแบบรวดเร็วสาํหรับการตรวจหาแอนติเจนของ Novel Coronavirus SARS-CoV-2 ในนํ�าลาย สาํหรับใชใ้นการวนิิจฉยัโรคในระดบัมืออาชีพเท่านั�น

ข้อควรระวงั
●  หา้มเกบ็ชุดตรวจในที�แช่แขง็
●  หา้มใชชุ้ดตรวจหากผลิตภณัฑมี์ความเสียหาย
●  หา้มใชชุ้ดตรวจหากหมดอายุ

●  หา้มใชชุ้ดตรวจซํ� า
●  อ่านและตีผลไดน้าทีที� 10 
●  หา้มอ่านผลตรวจหลงัจากตรวจเกิน 20 นาที
●  หา้มรับประทานอาหาร เครื�องดื�ม หรือ สูบบุหรี�  ในสถานที�ตรวจ




