


CONC TY TNHH DICH VU
Y TE HALI

36: 1203 1202 1 /1 8000 0028 I
PCBPL.BYT Hit N|i, ngdy 2l thdng 07 ndm 2021

gAN TTT QUA PHAN LOAI TRANG THIET BI Y TE

Cdn c* Nghi dlnh sii SO|ZOtO\wO-CP ngdy 15/05/2016 cila Chinh philvi qudn

ly trang thiiit bi y tii;
Cdn cu NShi dinh sii|69/2018/ND-CP ngdy 3l/12/2018 ctia Chinh phil st?a

aAi OA sung mQt sii aiiu cfia Nghi dinh sii 36/2016/ND-CP ngdy 15 thdng 5 ndm

2016 cilo Chinh phil vi qudn ly trang thtiit bi y d;
Cdn c* Th6ng n s6 39/2016/TT-BYT ngdy 28/10/2016 cila AO y rc vi qtry dinh

cht tdt viQc phdn losi trang thiet bi y t€;

Cdn cft Phiilu tidp nhQn hi so c6ng nO a* diiu ki€n phdn loqi s6:
180000028/PCBPL-BYT do B0 f te ciip ngdy 11 thdng t0 ndm 2018;

^v 
, .: , , 1 , 1 \ r 'Cdn c* gidy chrlng chi hdnh ngh€ phdn loai ctia ngudi thvc hi€n phdn

loqi s6:19000514/BYT-CCHNPL ngdy cdp t3 thdng 08 ndm 2019;

Theo y€u cAu cONc ry rNHH oAu rU rnruT BI coNc NGHp NTN

GLOBAL, c6 dia chi t4i: TAng 5, sO 137 Hodng Qu6c ViQt, Phuong Nghia D6,

Qufln CAu Gi6y, Thinh pnO Ua NOi, Viet Nam; chring t6i ph6n lo4i trang thiet biy

ti5 nhu sau: Kh qun phdn loqi o trang sau.

Ngudi thgc hiQn phffn lo4i hqp phip

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l$p - Ty do - HSnh phfc

Ph4m Vin Linh Ph4m Vin Linh

Trang thi6t bi y td ld trang thiet b! y td chfrn tlodn in vitro.

Noi nhfin:

- BQ y tr5;

so Y tti c6c tinh, thdnh ph5;

- Hei quan c6c cria khAu;

- LuuVT.
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Đại dịch COVID đã được WHO (Tổ chức Y tế thế giới) thông báo toàn cầu. Các triệu chứng của COVID-19 rất đa dạng, 
nhưng nhìn chung bao gồm mệt mỏi, sốt, ho, mất khứu giác và vị giác và khó thở. Các triệu chứng sẽ xuất hiện trong 
khoảng 1 đến 14 ngày kể từ khi bị lây nhiễm.  Mặc dù xét nghiệm phân tử đã trở thành phương pháp tiêu chuẩn để 
chẩn đoán bệnh này nhưng rất nhiều hệ thống lâm sàng cần các phương pháp đơn giản và thuận tiện hơn do một số 
hạn chế của xét nghiệm phân tử.  

GenBody COVID-19 Ag là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch. Xét nghiệm được thiết kế 
để định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Bộ xét nghiệm này được sử 
dụng để phát hiện SARS-CoV-2, cho kết quả trong 10 đến 20 phút. Một trong những ưu điểm của xét nghiệm này là độ 
nhạy và độ đặc hiệu cao nhưng giá thành lại rất hợp lý 

 

Để que lấy mẫu, mẫu phẩm và 
khay thử ở nhiệt độ phòng 15-30 
phút trước khi dùng. Đổ dung 
dịch chiết đến vạch (400µL) 

Lấy mẫu dịch tỵ 
hầu 

Cho que chứa mẫu vào 
ống đựng dung dịch 
chiết 

Xoay 8-10 lần, vừa xoay 
vừa bóp 2 thành ống vào 
que 

Đậy nắp nhỏ 
giọt 

Nhỏ 4 giọt (~100 µℓ) mẫu 
chiết từ ống vào ô nhận mẫu. 

15-20 phút 

Đọc kết quả. Loại bỏ que chứa 
mẫu, khay thử và các dụng cụ 
khác như chất thải nguy hiểm 











Ngày 06 tháng 07 năm 2021 

 

THƯ ỦY QUYỀN 

 

Chúng tôi, công ty GenBody Inc., có trụ sở đăng ký ở 3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, 

Cheonan, Chungnam 31077, Hàn Quốc, là Chủ sở hữu/Nhà sản xuất hợp pháp của sản phẩm, 

sau đây ủy quyền cho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN 

GLOBAL, địa chỉ tại Tầng 5, số 137 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam làm đại 

diện Ủy quyền tại Việt Nam. 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL là đại diện chính 

đáng cho việc nhập khẩu, quảng cáo, bán và phân phối sản phẩm sau đây do công ty GenBody 

Inc. sản xuất. 

Danh mục sản phẩm: 

Mã sản phẩm Tên sản phẩm 

COVAG025 GenBody COVID-19 Ag 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL được ủy quyền để 

tiến hành đăng ký sản phẩm được liệt kê trên và tham giá đấu thầu công, đấu thầu tư. 

Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày phát hành đến 05/07/2022.  







HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN 

Giữa 

GenBody Inc. 3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea. 

(31077)  (Sau đây gọi là “GenBody” hoặc “Bên cung cấp”) 

Và  

NTN GLOBAL TECHNOLOGY EQUIPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED, 

Tầng 5, số 137 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam (Sau đây 

gọi là “NTN” hoặc “ Bên mua hàng”) 

 

NTN sẵn sàng mua Sản phẩm, chi tiết được nêu trong thỏa thuận này và Genbody cũng sẵn sàng 

cung cấp Sản phẩm cho NTN với các điều khoản và điệu kiện được nêu dưới đây. 

NTN và GenBody sẵn sàng xác định các điều khoản và điều kiện của hoạt động buôn bán này 

thông qua Thỏa thuận này. 

Vì vậy, bây giờ, qua việc cân nhắc các điều khoản và quy định chung được quy định sau đây, 2 

bên đồng ý như sau; 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA 

Các điều khoản được định nghĩa trong Điều Khoản này sẽ có ý nghĩa như vậy trong bất kì mục 

nào mà nó được sử dụng đến. 

1.1 “Sản phẩm: được hiểu là GenBody COVID-19 Ag – được sản xuất bởi công ty GenBody và 

được phân phối độc quyền cho NTN 

1.2 “Lãnh thổ” được dùng để chỉ các khu vực mà sản phẩm được phân phối và ở đây là chỉ Việt 

Nam. 

1.3 “Ngày có hiệu lực” là ngày Thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực và đó là ngày ký Thỏa thuận 

này. 

 

ĐIỀU 2. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHẤM DỨT 

2.1 Thảo thuận này sẽ có hiệu lực 3 năm kể từ “Ngày có hiệu lực” và tự động được gia hạn 3 

năm tiếp. 



 

ĐIỀU 3. BẢO MẬT 

Cả 2 bên tham gia Thỏa thuận này đồng ý không tiết lộ cho bất kì bên thứ 3 nào, mà không có sự 

đồng ý bằng văn bản của bên còn lại, về bất kì thông tin mật nào, bao gồm nhưng không hạn chế 

các bí mật thương mại, bí mật kỹ thuật, thông tin bán hàng liên quan đến Sản phẩm mà có được 

do thực hiện Thỏa thuận này.  Do đó, cả hai bên sẽ giữ bí mật như vậy trong suốt thời gian được 

quy định trong Thỏa thuận này và sẽ duy trì trong Ba (3) năm sau khi chấm dứt. 

 

GenBody : GenBody Inc. 

Ngày: 16/07/2021 

     Đã ký 

Jin Soo Kim 

 

NTN : NTN GLOBAL TECHNOLOGY EQUIPMENT INVESTMENT COMPANY 

LIMITED  

Ngày: 16/07/2021 

      Đã ký 

DO THANH NHAN       

 









Số văn bản: A3TR-JEGK-Z6HT-J7BB 

Osong Health Technology Administration Complex, 
187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, Heungdoek-gu, 

Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea, 28159 
Tel: +82-43-719-2396, Fax: +82-43-719-1000 

 
   

CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO 

Số chứng nhận: 20210089439  

Quốc gia xuất khẩu: Hàn Quốc 

Quốc gia nhập khẩu: Việt Nam 

Bộ An Toàn Thực Phẩm và Thuốc chứng nhận rằng công ty sau đây được ủy quyền để sản xuất các trang 
thiết bị y tế theo luật về thiết bị y tế và các mặt hàng dưới đây được cho phép kinh doanh không giới 
hạn ở thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Bên đăng ký (= chủ sở hữu chứng nhận này) 
(chứng nhận này không được phát hành cho bên nào khác ngoài chủ sở hữu của chứng nhận) 
 
- Tên công ty: GenBody Inc. 

- Địa chỉ: 3-12, 3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 

- Số đăng ký: Nhà sản xuất IVD-5504 

Số và ngày cấp giấy chứng nhận Phân loại 

IVD-20-1150 / 24.12.2020 

Thuốc thử IVD cho bệnh truyền nhiễm (chẩn đoán bệnh lây truyền 
qua đường tình dục, các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm được quy 
định không phải là các tác nhân gây bệnh nguy cơ cao, tác nhân gây 
lây truyền với khả năng lây nhiễm trung bình), phương pháp miễn 
dịch. [3] 
 
Tên sản phẩm: GenBody COVID-19 Ag 

Đính kèm: Danh sách chi tiết 

Ngày phát hành: 02.07.2021 (Chứng nhận số: 20210089439) 

  



 

Số văn bản: A3TR-JEGK-Z6HT-J7BB 

 
Đính kèm 

Số giấy phép: IVD-20-1150 (16.04.2021) 

Phân loại: Thuốc thử IVD cho bệnh truyền nhiễm (chẩn đoán bệnh lây truyền qua đường tình dục, các 
tác nhân gây bệnh truyền nhiễm được quy định không phải là các tác nhân gây bệnh nguy cơ cao, tác 
nhân gây lây truyền với khả năng lây nhiễm trung bình), phương pháp miễn dịch. 

Model (Tên xuất khẩu): COVAG025 

 



 
 
 
      July 13, 2021 
 
 
Han-bum Park, RA 
GenBody Inc. 
3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si,  
Chungcheongnam-do, 31077 Republic of Korea 
 
Device:  GenBody COVID-19 Ag 
EUA Number: EUA210249 
Company:  GenBody Inc. 
Indication: Qualitative detection of nucleocapsid protein antigen from SARS-

CoV-2 in direct nasopharyngeal swab (NP) specimens from 
individuals who are suspected of COVID-19 by their healthcare 
provider within the first six days of symptom onset.  Emergency 
use of this test is limited to authorized laboratories. 

Authorized Laboratories: Laboratories certified under the Clinical Laboratory Improvement 
Amendments of 1988 (CLIA), 42 U.S.C. §263a, that meet the 
requirements to perform moderate, high, or waived complexity 
tests. This test is authorized for use at the Point of Care (POC), i.e., 
in patient care settings operating under a CLIA Certificate of 
Waiver, Certificate of Compliance, or Certificate of Accreditation. 

 
Dear Han-bum Park: 
 
This letter is in response to your1 request that the Food and Drug Administration (FDA) issue an 
Emergency Use Authorization (EUA) for emergency use of your product,2 pursuant to Section 
564 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the Act) (21 U.S.C. §360bbb-3).   
 
On February 4, 2020, pursuant to Section 564(b)(1)(C) of the Act, the Secretary of the 
Department of Health and Human Services (HHS) determined that there is a public health 
emergency that has a significant potential to affect national security or the health and security of 
United States citizens living abroad, and that involves the virus that causes COVID-19.  
Pursuant to Section 564 of the Act, and on the basis of such determination, the Secretary of 
HHS then declared that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of in 

 
1 For ease of reference, this letter will use the term “you” and related terms to refer to GenBody Inc. 
2 For ease of reference, this letter will use the term “your product” to refer to the GenBody COVID-19 Ag, used for 
the indication identified above. 
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vitro diagnostics for detection and/or diagnosis of the virus that causes COVID-19 subject to the 
terms of any authorization issued under Section 564(a) of the Act.3 
 
FDA considered the totality of scientific information available in authorizing the emergency use 
of your product for the indication above.  A summary of the performance information FDA 
relied upon is included in the “GenBody COVID-19 Ag Instructions for Use (IFU)” (identified 
below). 
 
Having concluded that the criteria for issuance of this authorization under Section 564(c) of the 
Act are met, I am authorizing the emergency use of your product, described in the Scope of 
Authorization of this letter (Section II), subject to the terms of this authorization. 
 
I. Criteria for Issuance of Authorization 
 
I have concluded that the emergency use of your product meets the criteria for issuance of an 
authorization under Section 564(c) of the Act, because I have concluded that: 
 

1.  The SARS-CoV-2 can cause a serious or life-threatening disease or condition, 
including severe respiratory illness, to humans infected by this virus; 

 
2.  Based on the totality of scientific evidence available to FDA, it is reasonable to believe 

that your product may be effective in diagnosing COVID-19, and that the known and 
potential benefits of your product when used for diagnosing COVID-19, outweigh the 
known and potential risks of your product; and 

 
3.  There is no adequate, approved, and available alternative to the emergency use of your 

product.4 
 
II. Scope of Authorization 
 
I have concluded, pursuant to Section 564(d)(1) of the Act, that the scope of this authorization is 
limited to the indication above. 
 
Authorized Product Details 
 
Your product is a immunochromatographic rapid diagnostic test intended for the qualitative 
detection of nucleocapsid protein antigen from SARS-CoV-2 in direct nasopharyngeal swab 
(NP) specimens from individuals who are suspected of COVID-19 by their healthcare provider 
within the first six days of symptom onset. 
 
The SARS-CoV-2 nucleocapsid protein antigen is generally detectable in NP swab specimens 
during the acute phase of infection. Positive results indicate the presence of the viral antigen, but 

 
3 U.S. Department of Health and Human Services, Determination of a Public Health Emergency and Declaration 
that Circumstances Exist Justifying Authorizations Pursuant to Section 564(b) of the Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3. 85 FR 7316 (February 7, 2020).   
4 No other criteria of issuance have been prescribed by regulation under Section 564(c)(4) of the Act. 
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clinical correlation with patient history and other diagnostic information is necessary to 
determine infection status. Positive results do not rule out bacterial infection or co-infection with 
other viruses.  
 
Negative results should be treated as presumptive and confirmation with a molecular assay, if 
necessary, for patient management. Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection and 
should not be used as the sole basis for treatment or patient management decisions, including 
infection control decisions. Negative results should be considered in the context of a patient’s 
recent exposures, history, and the presence of clinical signs and symptoms consistent with 
COVID-19. 
 
Testing of NP swab specimens using your product, as outlined in the “GenBody COVID-19 Ag 
Instructions for Use (IFU)” is limited to laboratories certified under CLIA that meet the 
requirements to perform moderate, high, or waived complexity tests. This test is authorized for 
use at the Point of Care (POC), i.e., in patient care settings operating under a CLIA Certificate of 
Waiver, Certificate of Compliance, or Certificate of Accreditation. 
 
To use your product, the direct NP swab specimen is first placed into the extraction buffer and 
mixed to elute the specimen from the swab before removing the swab and capping the tube with 
the Dropper Tip before four drops of the extracted solution is applied to the Test Device. When 
the NP specimen contains SARS-CoV-2 antigens, anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies that 
are coupled with colloidal gold bind to the SARS-CoV-2 antigens to form an antigen-antibody 
complex. This complex is then captured by anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies 
immobilized on the Test line, and a visible line appears on the membrane, while unbound dye 
complexes continue to migrate beyond the test line area “T.” Unbound protein-dye complexes 
are later captured at the Control line. Formation of the Control line “C” serves as the internal 
control. The test result is read bewteen 15-20 mins after application of the specimen to the Test 
Device. 
 
The GenBody COVID-19 Ag test includes the following materials or other authorized materials:  
GenBody COVID-19 Ag Test Device, Extraction Solution, Extraction Tube, Dropper Tips, 
Sterilized Nasopharyngeal Swabs, External Positive Control Swab, and External Negative 
Control Swab. 
 
Your product requires various types of quality control, including the procedural internal control 
that is built in the “control line” of the test device and the external positive and negative controls, 
or other authorized control materials (as may be requested under Condition N. below), that are 
processed in the same way as the patient samples. All controls listed below must generate 
expected results in order for a test to be considered valid, as outlined in the Instructions for Use:  

• External Positive Control Swab - individually pouched swab coated with non-infectious 
recombinant SARS-CoV-2 protein antigen 

• External Negative Control Swab - individually pouched swab coated with buffer 
 

Your product also requires the use of additional authorized materials and authorized ancillary 
reagents that are not included with your product and are described in the Instructions for Use.  
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The labeling entitled “GenBody COVID-19 Ag Instructions for Use (IFU),” “GenBody COVID-
19 Ag Quick Reference Instructions” (available at https://www.fda.gov/medical-
devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/in-
vitro-diagnostics-euas), and the following fact sheets pertaining to the emergency use, is required 
to be made available as set forth in the Conditions of Authorization (Section IV), and are 
collectively referred to as “authorized labeling”: 
 

• Fact Sheet for Healthcare Providers:  GenBody Inc. - GenBody COVID-19 Ag  
• Fact Sheet for Patients:  GenBody Inc. - GenBody COVID-19 Ag 

 
The above described product, when accompanied by the authorized labeling provided as set forth 
in the Conditions of Authorization (Section IV), is authorized to be distributed to and used by 
authorized laboratories under this EUA, despite the fact that it does not meet certain 
requirements otherwise required by applicable federal law. 
 
I have concluded, pursuant to Section 564(d)(2) of the Act, that it is reasonable to believe that 
the known and potential benefits of your product, when used consistent with the Scope of 
Authorization of this letter (Section II), outweigh the known and potential risks of your product. 
 
I have concluded, pursuant to Section 564(d)(3) of the Act, based on the totality of scientific 
evidence available to FDA, that it is reasonable to believe that your product may be effective in 
diagnosing COVID-19, when used consistent with the Scope of Authorization of this letter 
(Section II), pursuant to Section 564(c)(2)(A) of the Act.   
 
FDA has reviewed the scientific information available to FDA, including the information 
supporting the conclusions described in Section I above, and concludes that your product (as 
described in the Scope of Authorization of this letter (Section II)) meets the criteria set forth in 
Section 564(c) of the Act concerning safety and potential effectiveness. 
 
The emergency use of your product under this EUA must be consistent with, and may not 
exceed, the terms of this letter, including the Scope of Authorization (Section II) and the 
Conditions of Authorization (Section IV).  Subject to the terms of this EUA and under the 
circumstances set forth in the Secretary of HHS's determination under Section 564(b)(1)(C) of 
the Act described above and the Secretary of HHS’s corresponding declaration under Section 
564(b)(1) of the Act, your product is authorized for the indication above. 
 
III. Waiver of Certain Requirements 
 
I am waiving the following requirements for your product during the duration of this EUA: 
 

• Current good manufacturing practice requirements, including the quality system 
requirements under 21 CFR Part 820 with respect to the design, manufacture, 
packaging, labeling, storage, and distribution of your product, but excluding Subpart 
H (Acceptance Activities, 21 CFR 820.80 and 21 CFR 820.86), Subpart I 
(Nonconforming Product, 21 CFR 820.90), and Subpart O (Statistical Techniques, 
21 CFR 820.250). 

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas
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IV. Conditions of Authorization 
 
Pursuant to Section 564(e) of the Act, I am establishing the following conditions on this 
authorization: 
 
GenBody Inc. (You) and Authorized Distributor(s)5 
 

A. Your product must comply with the following labeling requirements under FDA 
regulations:  the intended use statement (21 CFR 809.10(a)(2), (b)(2)); adequate 
directions for use (21 CFR 809.10(b)(5), (7), and (8)); appropriate limitations on the use 
of the device including information required under 21 CFR 809.10(a)(4); and any 
available information regarding performance of the device, including requirements under 
21 CFR 809.10(b)(12). 
 

B. You and authorized distributor(s) must make your product available with the 
authorized labeling to authorized laboratories.   
   

C. You and authorized distributor(s) must make available on your website(s) the 
authorized labeling. 
 

D. You and authorized distributor(s) will include a physical copy of the “GenBody 
COVID-19 Ag Instructions for Use (IFU),” and the “GenBody COVID-19 Ag Quick 
Reference Instructions” with each shipped kit of your product to authorized 
laboratories. 

 
E. You and authorized distributor(s) must inform authorized laboratories and relevant 

public health authorities of this EUA, including the terms and conditions herein, and 
any updates made to your product and authorized labeling. 
 

F. Through a process of inventory control, you and authorized distributor(s) must maintain 
records of the authorized laboratories to which they distribute your product and number 
distributed. 
 

G. You and authorized distributor(s) must collect information on the performance of your 
product.  You will report to the Division of Microbiology (DMD)/Office of Health 
Technology 7 (OHT7)-Office of In Vitro Diagnostics and Radiological Health 
(OIR)/Office of Product Evaluation and Quality (OPEQ)/Center for Devices and 
Radiological Health (CDRH) any suspected occurrence of false positive or false negative 
results and significant deviations from the established performance characteristics of the 
product of which you become aware. 

 
H. You and authorized distributor(s) are authorized to make available additional 

 
5 “Authorized Distributor(s)” are identified by you, GenBody Inc., in your EUA submission as an entity allowed to 
distribute your product. 
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information relating to the emergency use of your product that is consistent with, and 
does not exceed, the terms of this letter of authorization. 
 

GenBody Inc. (You) 
 

I. You must notify FDA of any authorized distributor(s) of your product, including the 
name, address, and phone number of any authorized distributor(s). 
 

J. You must provide authorized distributor(s) with a copy of this EUA and communicate 
to authorized distributor(s) any subsequent revisions that might be made to this EUA 
and its authorized accompanying materials (e.g., Fact Sheets). 

 
K. You must comply with the following requirements pursuant to FDA regulations:  21 CFR 

820 Subpart H (Acceptance Activities, 21 CFR 820.80 and 21 CFR 820.86), Subpart I 
(Nonconforming Product, 21 CFR 820.90), and Subpart O (Statistical Techniques, 21 
CFR 820.250). 

 
L. You must have lot release procedures and the lot release procedures, including the study 

design and statistical power, must ensure that the tests released for distribution have the 
clinical and analytical performance claimed in the authorized labeling. 

 
M. If requested by FDA, you must submit lot release procedures to FDA, including sampling 

protocols, testing protocols, and acceptance criteria, that you use to release lots of your 
product for distribution in the U.S. If such lot release procedures are requested by FDA, 
you must provide it within 48 hours of the request. 

 
N. You may request changes to this EUA for your product, including to the Scope of 

Authorization (Section II in this letter) or to the authorized labeling, including requests to 
make available additional authorized labeling specific to an authorized distributor.  Such 
additional labeling may use another name for the product but otherwise must be 
consistent with the authorized labeling, and shall not exceed the terms of authorization of 
this letter.  Any request for changes to this EUA should be submitted to DMD/OHT7-
OIR/OPEQ/CDRH and require appropriate authorization from FDA prior to 
implementation. 

 
O. You must evaluate the analytical limit of detection and assess traceability6 of your 

product with any FDA-recommended reference material(s).  After submission to and 
review and concurrence with the data by FDA, you must update labeling to reflect the 
additional testing.  Such labeling updates must be made in consultation with, and 
require concurrence of, DMD/OHT7-OIR/OPEQ/CDRH. 

 
P. You must have a process in place to track adverse events, including any occurrence of 

false results and report to FDA pursuant to 21 CFR Part 803. 
 

 
6 Traceability refers to tracing analytical sensitivity/reactivity back to an FDA-recommended reference material. 
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Q. You must complete the agreed upon specimen stability study for use with your product 
in an FDA agreed upon post authorization study within 2 months of the date of this 
letter (unless otherwise agreed to with DMD/OHT7-OIR/OPEQ/CDRH). After 
submission to and concurrence with the data by FDA, you must update authorized 
labeling to reflect the additional testing. Such labeling updates must be made in 
consultation with, and require concurrence of, DMD/OHT7- OIR/OPEQ/CDRH. 
 

R. You must evaluate the impact of SARS-CoV-2 viral mutations on your product’s 
performance. Such evaluations must occur on an ongoing basis and must include any 
additional data analysis that is requested by FDA in response to any performance 
concerns you or FDA identify during routine evaluation. Additionally, if requested by 
FDA, you must submit records of these evaluations for FDA review within 48 hours of 
the request. If your evaluation identifies viral mutations that affect the stated expected 
performance of your device, you must notify FDA immediately. 
 

S. If requested by FDA, you must update your labeling within 7 calendar days to include 
any additional labeling risk mitigations identified by FDA, such as those related to the 
impact of viral mutations on test performance.  Such updates will be made in 
consultation with, and require concurrence of, DMD/OHT7-OIR/OPEQ/CDRH. 

 
Authorized Laboratories  
 

T. Authorized laboratories using your product must include with test result reports, all 
authorized Fact Sheets.  Under exigent circumstances, other appropriate methods for 
disseminating this labeling may be used, which may include mass media. 

 
U. Authorized laboratories using your product must use your product as outlined in the 

authorized labeling.  Deviations from the authorized procedures, including authorized 
instruments, authorized clinical specimen types, authorized control materials, authorized 
ancillary reagents and authorized materials required to use your product are not 
permitted. 
 

V. Authorized laboratories that receive your product must notify the relevant public health 
authorities of their intent to run your product prior to initiating testing.  

 
W. Authorized laboratories using your product must have a process in place for reporting test 

results to healthcare providers and relevant public health authorities, as appropriate.  
 

X. Authorized laboratories must collect information on the performance of your product and 
report to DMD/OHT7-OIR/OPEQ/CDRH (via email: CDRH-EUA-
Reporting@fda.hhs.gov), and you (via email: ts@genbodyamerica.com) any suspected 
occurrence of false positive or false negative results and significant deviations from the 
established performance characteristics of your product of which they become aware. 
 

Y. All operators using your product must be appropriately trained in performing and 
interpreting the results of your product, use appropriate personal protective equipment 

mailto:CDRH-EUA-Reporting@fda.hhs.gov
mailto:CDRH-EUA-Reporting@fda.hhs.gov
mailto:ts@genbodyamerica.com
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when handling this kit, and use your product in accordance with the authorized labeling. 
 
GenBody Inc. (You), Authorized Distributor(s) and Authorized Laboratories 
 

Z. You, authorized distributor(s), and authorized laboratories using your product must 
ensure that any records associated with this EUA are maintained until otherwise notified 
by FDA.  Such records will be made available to FDA for inspection upon request. 

 
Conditions Related to Printed Materials, Advertising and Promotion 

AA. All descriptive printed matter, advertising, and promotional materials relating to 
the use of your product shall be consistent with the authorized labeling, as well as the 
terms set forth in this EUA and meet the requirements set forth in section 502(a), (q)(1), 
and (r) of the Act, as applicable, and FDA implementing regulations. 

 
BB. No descriptive printed matter, advertising, or promotional materials relating 

to the use of your product may represent or suggest that this test is safe or effective 
for the detection of SARS-CoV-2. 

 
CC. All descriptive printed matter, advertising, and promotional materials 

relating to the use of your product shall clearly and conspicuously state that: 
 

• This product has not been FDA cleared or approved, but has been authorized by 
FDA under an EUA for use by authorized laboratories; 

 
• This product has been authorized only for the detection of proteins from 

SARS-CoV-2, not for any other viruses or pathogens; and, 
 
• The emergency use of this product is only authorized for the duration of the 

declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency 
use of in vitro diagnostics for detection and/or diagnosis of COVID-19 under 
Section 564(b)(1) of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 
360bbb-3(b)(1), unless the declaration is terminated or authorization is 
revoked sooner. 

 
The emergency use of your product as described in this letter of authorization must 
comply with the conditions and all other terms of this authorization. 
 
V. Duration of Authorization 
 
This EUA will be effective until the declaration that circumstances exist justifying the 
authorization of the emergency use of in vitro diagnostics for detection and/or diagnosis of 
COVID-19 is terminated under Section 564(b)(2) of the Act or the EUA is revoked under 
Section 564(g) of the Act. 

 
 



Page 9 – Han-bum Park, GenBody Inc. 
 

Sincerely, 
 
 
 

____________________________ 
RADM Denise M. Hinton 
Chief Scientist 
Food and Drug Administration 
 

Enclosure 
cc: David Yoo, CEO, Kwell Laboratories, LLC (U.S. Agent), clinical@kwelllabs.com 
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GenBody COVID-19 Ag
Detection kit for SARS-CoV-2 antigen in nasopharyngeal and oropharyngeal swab from human

INTENDED USE
GenBody COVID-19 Ag is an immunochromatographic assay kit for the qualitative detection of 
SARS-CoV-2 antigen in nasopharyngeal and oropharyngeal swab from human.

EXPLANATION OF THE TEST
GenBody COVID-19 Ag is an immunoassay kit for rapid and qualitative determination of SARS-CoV-2 
infection from swab specimens. Antigens of SARS-CoV-2 in the specimens are allowed to react with the 
anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody-coupled gold conjugate followed by reaction with anti-SARS-CoV-2 
monoclonal antibodies immobilized in the test line. When the sample contains SARS-CoV-2 antigens, a 
visible line appears in the test region on the membrane. The solution continues to migrate to encounter 
a control reagent that binds a control conjugate, thereby producing another band in the control region. 
GenBody COVID-19 Ag is also very useful to directly detect SARS-CoV-2 antigens from human swab 
samples.

MATERIALS PROVIDED
1. Test device individually foil-pouched with a desiccant
2. Extraction solution
3. Disposable dropper cap
4. Sterilized nasopharyngeal swabs for sample collection
5. Sterilized oropharyngeal swabs for sample collection (optional)
6. Instructions for use

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED
1. Medical mask and medical latex gloves
2. Specimen collection container
3. Micropipette and disposable pipette tips
4. Watch or timer

PRECAUTIONS
1. The presence of humidity may decrease the stability of the reagents. Thus, please carry out the 

test immediately after removing the device from the foil pouch.
2. For in vitro diagnostic use only. DO NOT re-use the test device.
3. Collected specimen should be prepared as sample in accordance with after-mentioned 

"Specimen Collection and Storage" and tested as soon as possible.
4. Add the fixed volume (4 drops) to the center of sample well area.
5. Bring the test kit and extraction solution at room temperature (15-30°C) prior to testing (15 -30 

min).

6. Keep interpretation time because it causes false negative and false positive.
7. When using samples from viral/universal transport media, it may cause inaccurate results due 

to decreasing the sensitivity of the test.
8. When using transport media for collecting specimen, DO NOT use Nucleic Acid Preservation & 

Transport (NAPT) Medium.

SPECIMEN COLLECTION AND STORAGE

 
 
1. Specimen to be tested should be obtained and handled by standard methods for their 

collections.
2. Nasopharyngeal swab specimen: 
 To collect nasopharyngeal specimen, carefully insert the sterile swab into the nostril that 

presents the most secretion under visual inspection. Using gentle rotation, push the swab tlil 
resistance is met at the level of the turbinates (less than one inch into the nostril). Rotate the 
swab several times against the nasal wall.

3. [Optional] Oropharyngeal swab specimen: 
 Insert swab from oral cavity into pharynx slowly and collect mucous membrane epidermis by 

rubbing posterior pharyngeal wall or faucial tonsil several times. Antigen of enough quantity 
cannot be collected with upper respiratory tract. Collection specimen by letting the spherical trip 
touch the part near posterior pharyngeal wall surely so as to rub a part near lower respiratory 
tract. In addition, do not use nasopharyngeal swab when collecting samples as it may cause 
insufficient collection of specimen. 

4. All specimens should be tested as soon as they are collected. 
5. In case of direct sampling (using Nasopharyngeal/Oropharyngeal swab), extraction solution 

contain specimen may be stored at room temperature for up to 1 hour or at 2-8°C (36-46 °F)  
for up to 12 hours prior to testing.
 In case of using VTM/UTM samples, avoid multiple freeze/thaw cycles.  

Posterior
pharyngeal wall

Faucial tonsil

Nasopharyngeal swab 
collection                               

Oropharyngeal swab 
collection 
(optional)                    
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GenBody COVID-19 Ag
Detection kit for SARS-CoV-2 antigen in nasopharyngeal and oropharyngeal swab from human

TEST PROCEDURE
[Nasopharyngeal swab/Oropharyngeal swab* test procedure]
1. Place all specimens, test devices, and Extraction solution at room temperature prior to testing 
 (15~30min).
2. Place the device on a flat surface.
3. Open the sealed cover of extraction tube. 
4. Insert the nasopharyngeal swab sample into the extraction solution, then, mix the swab 8~10 

times.
5. In order to extract most of the specimen, keep pressing the extraction tube while removing the 

swabs is required.
6. Place the dropper cap and drop 4 drops (~100 ㎕) into the sample well [S]
7. After 15~20 minutes, interpret the test results.

 Please do not read the results after 30 minutes of this testing.
 The using of oropharyngeal swab is optional.

[Viral Transport Media (VTM) or Universal Transport Media (UTM) test procedure]
1. Place all specimens, test devices, and Extraction solution at room temperature prior to testing 
 (15~30min).
2. Place the device on a flat surface.
3. Open the sealed cover of extraction tube and pull out the solution 200 ㎕ from the tube by 

using the pipette.
4. Add 200 ㎕ VTM (or UTM) sample into the extraction tube.
5. Place the dropper cap and mix strongly.
6. Drop 4 drops (~100 ㎕) into the sample well [S].  
7. After 15~20 minutes, interpret the test results.

 Please do not read the results after 30 minutes of this testing.

 Please do not use the Nucleic Acid Preservation & Transport (NAPT) Medium.

INTERPRETATION OF THE RESULTS
1. Negative result: ONLY one band in the control line (C).
2. Positive result: Two bands are appeared in the test line (T) and control line (C).
3. Invalid result:

If a red color band does not appear in the control line (C) after 30 minutes, the result is 
considered invalid regardless of any shade of a pink-to-red test line (T) appears. If the test is 
invalid, a new test should be performed with a new patient sample and a new test device.
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[Use analyzer]
• Using Confiscope G20 is optional.
• Please refer to instructions for use in the analyzer package. 
 

STORAGE & EXPIRATION
1. GenBody COVID-19 Ag kit should be stored between 2 to 30 °C (35.6 to 86 °F). 
2. Expiration date of this kit is 24 months after its manufacture date.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
1. Analytical sensitivity/cross-reactivity
• Detection limit (LoD): 5.07 x 102 TCID50/ml (SARS-CoV-2 heat-inactivated culture fluid).
• Cross-reactivity: There was cross-reactivity of SARS-CoV. However, there were no cross-

reactivities of  MERS-coronavirus, Human coronavirus (NL63), Human coronavirus (229E), 
Human coronavirus (OC43), Human Adenovirus type 1, Human Adenovirus type 3, Human 
Adenovirus type 8, Human Adenovirus type 18, Human Adenovirus type 23, Human Adenovirus 
type 7, Human Adenovirus type 5, Human Adenovirus type 11, Human Parainfluenza virus type 
1, Human Parainfluenza virus type 2, Human Parainfluenza virus type 3, Human Parainfluenza 
virus type 4, Human Rhinovirus type 1, Human Rhinovirus type 14, Human Rhinovirus type 42, 
Human Metapneumovirus, Respiratory syncytial virus-A, Respiratory syncytial virus-B.

2. Interference
• Not interfered for Whole blood, Mouth wash, Phenylephrine, Acetylsalicylic acid, 

Beclomethasone, Benzocaine, Flunisolide, Guaiacol glyceryl ether, Menthol, Oxymetazoline, 

Tobramycin, Zanamivir, Oseltamivir phosphate, mucous.

3. Clinical evaluation
The clinical performance of the GenBody COVID-19 Ag kit was determined by testing Five 
hundred six (n=506) residual wet NP swabs (In the United States and Republic of Korea). 
Upon receiving the swabs, they were placed in individual collection tubes containing 400 ㎕ 
of GenBody extraction solution and mixed thoroughly as instructed in the GenBody COVID-19 
Ag kit IFU. Each sample was then subjected to Antigen testing (GenBody COVID-19 Ag), RNA 
extraction, and molecular assay (FDA-EUA or MFDS-EUA authorized RT-PCR) in parallel. If 
simultaneous testing was not possible, the collection tubeswere sealed and stored at -75 °C 
accordingly. The table below summarizes the clinical performance analysis results on GenBody 
COVID-19 Ag kit.

Real-Time PCR
Total

Positive Negative

GenBody
COVID-19 Ag

Positive 122 3 125

Negative 15 366 381

Total 137 369 506

• Positive Percent Agreement:  89.05% (95% CI: 82.58% to 93.74%)
• Negative Percent Agreement: 99.19% (95% CI: 97.64% to 99.83%)
• Positive Predictive Value: 97.60% (95% CI: 92.94% to 99.21%)
• Negative Predictive Value: 96.06% (95% CI: 93.80% to 97.52%)
• Accuracy : 96.44% (95% CI: 94.44% to 97.88%)

 
LIMITATIONS OF THE TEST
GenBody COVID-19 Ag is designed for the primary test of SARS-CoV-2 antigen and only provided 
for use by clinical laboratories or to healthcare workers for point-of-care testing, and not for at home 
testing.

 Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection, particularly in those who have been in 
contact with the virus. Follow-up testing with a molecular diagnostic should be considered to 
rule out infection in these individuals.
 Positive results may be due to past or present infection with non-SARS-CoV-2 coronavirus 
strains, such as coronavirus HKU1 and SARS-CoV.

COMPOSITION
1-test device contains:
Test line: Anti-SARS-CoV-2 NP monoclonal antibody...............................................0.96±0.192 ㎍
Control line: Anti-Nus monoclonal antibody ............................................................0.96±0.192 ㎍
Gold conjugate: Rec. Nus-colloidal gold conjugate ...................................................0.2±0.04 ㎍
Gold conjugate: Anti-SARS-CoV-2 NP monoclonal antibody-colloidal gold conjugate ..0.5±0.1 ㎍

Confiscope G20
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INTERNATIONAL SYMBOL USAGE

Use-by date Batch code In vitro diagnostic medical device CE Mark

Catalog number Consult instructions for use Manufacturer Contains sufficient for <n> tests

Temperature limit
Authorized representative in the European 
Community Do not reuse Caution

Test Device Dropper Cap Extraction Tube Extraction Solution CAP DROP  EXT TUBE  EXT SOLN



  

     GenBody COVID-19 Ag 
            Bộ xét nghiệm phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu ở người. 

 

 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
GenBody COVID-19 Ag là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn 
dịch. Xét nghiệm được thiết kế để định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong 
mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. 
  
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
GenBody COVID-19 Ag là dụng cụ xét nghiệm dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch để xác 
định nhanh chóng và định tính bệnh truyền nhiễm SARS-CoV-2 trong các mẫu ngoáy. 
Kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm phản ứng với cộng hợp vàng đơn dòng 
kháng SARS-CoV-2 sau đó phản ứng với các kháng thể đơn dòng kháng SARS-CoV-2 được 
cố định trong test thử. Mẫu có chứa kháng nguyên SARS-CoV-2 sẽ làm xuất hiện 1 dải màu 
trên màng ở vùng thử. Dung dịch tiếp tục di chuyển để gặp thuốc thử đối chứng đã liên 
kết với liên hiệp đối chứng, từ đó tạo ra một dải màu khác trong vùng đối chứng. GenBody 
COVID-19 Ag là một xét nghiệm rất hữu hiệu trong việc phát hiện trực tiếp các kháng 
nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch của người. 

 

VẬT TƯ CUNG CẤP 
1. Khay thử đóng riêng trong túi cùng gói chống ẩm 
2. Dung dịch chiết 
3. Nắp nhỏ giọt dùng một lần 
4. Que vô trùng để lấy mẫu dịch tỵ hầu 
5. Hướng dẫn sử dụng 

 

VẬT TƯ KHÔNG ĐI KÈM NHƯNG CẦN CÓ 
1. Khẩu trang y tế và găng tay 
2. Dụng cụ đựng mẫu 
3. Micropipet và đầu tip pipet dùng một lần  
4. Đồng hồ đếm thời gian 

 

CẨN TRỌNG 
1. Độ ẩm có thể làm giảm độ ổn định của thuốc thử nên cần thực hiện xét nghiệm 

ngay khi lấy khay thử ra khỏi túi nhôm. 
2. Chỉ dùng cho chẩn đoán in vitro chuyên nghiệp. KHÔNG TÁI SỬ DỤNG khay thử. 
3. Việc lấy mẫu cần được thực hiện như hướng dẫn ở mục “Lấy và bảo quản mẫu” và 

thực hiện xét nghiệm sớm nhất có thể. 
4. Nhỏ 4 giọt mẫu vào ô nhận mẫu. 
5. Để khay thử và dung dịch chiết ở nhiệt độ phòng (15-30oC) trong 15-30 phút  

 
trước khi tiến hành xét nghiệm. 

6. Để ý thời gian xem kết quả vì có thể xảy ra tình trạng âm tính giả hoặc 
dương tính giả. 

7. Nếu sử dụng mẫu từ các môi trường bảo quản/vận chuyển mẫu, có thể 
cho ra kết quả không chính xác do làm giảm độ nhạy của xét nghiệm. 

8. Nếu sử dụng các môi trường bảo quản/vận chuyển mẫu, KHÔNG sử 
dụng sử dụng Nucleic Acid Preservation &Transport (NAPT) Medium. 

 

THU THẬP VÀ BẢO QUẢN MẪU 

 
 

1. Mẫu bệnh phẩm cần được lấy và xử lý theo các phương pháp tiêu chuẩn. 
2. Mẫu dịch tỵ hầu 

Để lấy mẫu dịch tỵ hầu, cẩn thận đưa que lấy mẫu vô trùng qua lỗ mũi để 
lấy được nhiều mẫu nhất. Nhẹ nhàng xoay và đẩy tăm bông vào khoang 
mũi hầu cho đến khi thấy có lực cản (sâu khoảng gần 1 inch trong lỗ mũi). 
Xoay và miết tăm bông nhiều lần vào thành mũi. 

3. Nên xét nghiệm ngay sau khi vừa lấy mẫu bệnh phẩm. 
4. Nếu lấy mẫu trực tiếp (Sử dụng que lấy mẫu dịch tỵ hầu), dung dịch chiết 

chứa mẫu có thể được bảo quản lên đến 1 giờ ở nhiệt độ phòng hoặc 12 
giờ ở nhiệt độ 2-8oC trước khi xét nghiệm. 
Nếu sử dụng mẫu VTM/UTM, tránh cấp đông/giã đông nhiều lần. 

 
<QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM> 

Chuẩn bị dung dịch chiết 

Bóc miếng dán miệng ống 

Lấy mẫu dịch tỵ hầu 

Dùng que 
được cung 
cấp để lấy 
mẫu từ bệnh 
nhân. 

Cho tăm bông 
chứa mẫu vào ống 
đựng dung dịch 
chiết, bóp 2 thành 
ống vào đầu que. 

Đậy nắp 
nhỏ giọt 

 

Nhỏ 4 giọt (~100 µℓ) mẫu chiết từ 
ống vào ô nhận mẫu. 

Đọc kết quả 

15-20 phút 

8-10 lần 

Bóc miếng dán miệng ống và lấy 200 µℓ 
dung dịch chiết ra khỏi ống. 

Cho vào ống 200 µℓ mẫu 
VTM hoặc UTM. 

Đậy nắp 
nhỏ giọt. 

Lắc 
mạnh Nhỏ 4 giọt (~100 µℓ) mẫu chiết từ 

ống vào ô nhận mẫu. 

15-20 phút 

Đọc kết quả 

Nếu sử dụng mẫu từ các môi trường bảo quản/vận chuyển mẫu, có thể 
cho ra kết quả không chính xác do làm giảm độ nhạy của xét nghiệm. 

Mẫu dịch tỵ hầu 

Chuẩn bị dung dịch chiết (Mẫu VTM/UTM) 

Thu thập mẫu 
dịch tỵ hầu 
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2021.03.05 (Rev.3.4) 



 
 
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM 
[Quy trình xét nghiệm sử dụng mẫu dịch tỵ hầu] 

1. Để mẫu bệnh phẩm, khay thử và dung dịch chiết ở nhiệt độ phòng 15~30 phút 
trước khi xét nghiêm. 

2. Đặt khay thử trên mặt phẳng 
3. Bóc miếng dán miệng ống chứa dung dịch chiết 
4. Cho que chứa mẫu dịch tỵ hầu vào ống chứa dung dịch chiết sau đó xoay que 

khoảng 8-10 lần. 
5. Vừa rút tăm bông vừa bóp 2 thành ống vào đầu que để lấy được nhiều mẫu nhất. 
6. Đậy nắp nhỏ giọt và nhỏ 4 giọt (~100 µℓ) vào ô chứa mẫu [S] 
7. Đọc kết quả sau 15~20 phút 

Không đọc kết quả sau 30 phút 
 

[Quy trình xét nghiệm sử dụng mẫu VTM hoặc UTM] 
1. Để mẫu bệnh phẩm, khay thử và dung dịch chiết ở nhiệt độ phòng 15~30 phút 

trước khi xét nghiêm 
2. Đặt khay thử trên mặt phẳng 
3. Bóc miếng dán miệng ống chứa dung dịch chiết, sử dụng pipet lấy ra 200 µℓ dung 

dịch. 
4. Thêm 200 µℓ mẫu VTM (hoặc UTM) vào ống dung dịch chiết 
5. Đậy nắp nhỏ giọt và lắc mạnh 
6. nhỏ 4 giọt (~100 µℓ) vào ô chứa mẫu [S] 
7. Đọc kết quả sau 15~20 phút 

Không đọc kết quả sau 30 phút 
Không sử dụng môi trường vận chuyển và bảo quản mẫu Nucleic Acid (NAPT) 

  

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ 
1. Âm tính: Chỉ xuất hiện vạch chứng (C) 
2. Dương tính: Xuất hiện cả vạch chứng (C) và vạch kết quả (T) 
3. Không có giá trị 

Nếu sau 30 phút không xuất hiện vạch chứng (C) thì kết quả được coi là không 
có giá trị kể cả có xuất hiện vạch kết quả (T). Lặp lại xét nghiệm với mẫu bệnh 
phẩm mới và khay thử mới. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
[Sử dụng máy phân tích] 

 Có thể sử dụng Confiscope G20 
 Xem Hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy. 

 

BẢO QUẢN VÀ HẠN DÙNG 
1. Bộ xét nghiệm GenBody COVID-19 Ag cần được bảo quản ở nhiệt độ 2-30oC (35.6 

đến 86oF) 
2. Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

 
 

 
 
 

HIỆU QUẢ CHẨN ĐOÁN 
1. Độ nhạy phân tích 
 Giới hạn phát hiện: 5.07 x 10 2 TCID10/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) 
 Phản ứng chéo: Có thể xảy ra phản ứng chéo. Tuy nhiên, không có phản ứng chéo 

với các vi sinh vật sau: MERS-coronavirus, Human coronavirus (NL63), Human 
Adenovirus (229E), Human coronavirus (OC43), Human Adenovirus type 1, Human 
Adenovirus type 3, Human Adenovirus type 8, Human Adenovirus type 18, Human 
Adenovirus type 23, Human Adenovirus type 7, Human Adenovirus type 5, Human 
Adenovirus type 11, Human Parainfluenza virus type 1, Human Parainfluenza virus 
type 2, Human Parainfluenza virus type 3, Human Parainfluenza virus type 4, 
Human Rhinovirus type 1, Human Rhinovirus type 14, Human Rhinovirus type 42, 
Human Metapneumovirus, Respiratory syncytial virus-A,  Respiratory syncytial 
virus-B. 

2. Chất gây nhiễu 
Không bị ảnh hưởng bởi máu toàn phần, nước súc miệng, Phenylephrine, 
Acetylsalicylic acid, Beclomethasone, Benzocaine, Flunisolide, Guaiacol glyceryl 
ether, Menthol, Oxymetazoline, Tobramycin, Zanamivir, Oseltamivir phosphate, 
mucous. 

3. Đánh giá lâm sàng 
Hiệu suất lâm sàng của Genbody được xác định bằng cách thử nghiệm năm trăm 
linh sáu (n = 506) que mẫu chứa ướt dịch tỵ hầu (ở Mỹ và Hàn Quốc). Sau khi nhận, 
que mẫu được cho vào các ống riêng biệt chứa 400 µℓ dung dịch chiết GenBody và 
trộn đều theo hướng dẫn sử dụng của bộ xét nghiệm GenBody COVID-19 Ag. Mỗi 
mẫu sau đó được xét nghiệm kháng nguyên (GenBody COVID-19 Ag), tách chiết 
RNA và đồng thời xét nghiệm phân tử (FDA-EUA hoặc MFDS-EUA dựa trên RT-PCR). 
Nếu không thể đồng thời thử nghiệm, các ống mẫu sẽ được niêm phong và bảo 
quản ở -75oC. Bảng sau thể hiện hiệu quả chẩn đoán của GenBody COVID-19 Ag. 

 
 

 
Xét nghiệm PCR 

Tổng 
Dương tính Âm tính 

GenBody 
COVID-19 

Ag 

Dương tính 122 3 125 

Âm tính 15 366 381 

Tổng 137 369 506 

 Độ nhạy: 89.05% (95% CI: 82.58% to 93.74%) 
 Độ đặc hiệu: 99.19% (95% CI: 97.64% to 99.83%) 
 Độ nhạy dự kiến: 97.60% (95% CI: 92.94% to 99.21%) 
 Độ đặc hiệu dự kiến: 96.06% (95% CI: 93.80% to 97.52%) 
 Độ chính xác: 96.44% (95% CI: 94.44% to 97.88%) 

HẠN CHẾ CỦA XÉT NGHIỆM 
GenBody COVID-19 Ag được thiết kế để chủ yếu kiểm tra kháng nguyên SARS-CoV-2 
và chỉ được cung cấp để sử dụng cho các phòng thí nghiệm lâm sàng hoặc nhân viên y 
tế để kiểm tra tại điểm kiểm tra, không dùng cho kiểm tra tại nhà. 

Kết quả âm tính không loại trừ khả năng nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là đối với 
người đã tiếp xúc với vi rút. Nếu cần thiết, cần thực hiện chẩn đoán phân tử để loại 
trừ khả năng lây nhiễm ở những người này. 

Kết quả dương tính có thể do trong quá khứ hoặc hiện tại bị nhiễm các chủng vi 
rút corona không phải SARS-CoV-2 như vi rút corona HKU1 và SARS-CoV. 

 

THÀNH PHẦN 
1 test thử chứa: 
Vạch kết quả T: Kháng thể đơn dòng kháng protein Nucleocapsid  
SARS-CoV-2…………………………………………………………………..…………….0.96±0.192 µg 
Vạch chứng C: Kháng thể đơn dòng kháng Nus…………….………..……0.96±0.192 µg 
Cộng hợp: Liên hợp vàng protein Nus tái tổ hợp………………..……....0.2±0.04 µg 
Cộng hợp: Liên hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Nucleocapsid  
SARS-CoV-2 …………………………………………………………….…………...………0.5±0.1 µg 

 

 
CÁC KÝ HIỆU  

 
 
 
 
 
 

 

Âm tính Dương tính Không có giá trị 


