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คุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี แบบตลับ 
(ไบโอไลน เอชบีเอส แอนติเจน การด 40T/kit : รหัสสินคา HBV-09-040) 

 
1. เปนชุดตรวจสําเร็จรูปชนิดเร็วใชตรวจหาแอนติเจนสวนผิวของเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatits B 

surface antigen, HBsAg)  โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟคแอสเสย  ใหผลการทดสอบเชิงคุณภาพ 
สามารถอานผลดวยตาเปลาและทราบผลเร็ว 

2. ไบโอไลน เอสบีเอช แอนติเจน การด ใชหลักการแอนติบอด-ีแอนติเจน-แอนติบอด ี โกลดคอมเพลกซ  
โดยใชโมโนโคลนัลแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอแอนติเจนสวนผิวของเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบีท้ังท่ีแถบ
ตรวจและแถบคอนจูเกต 

3. มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ 
4. สามารถตรวจหา HBsAg  ไดตั้งแตท่ีระดับความเขมขน 5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และตรวจไดในซับไทปดี

เทอรมิแนนท  adw, adr, ayw  และ ayr 
5. สามารถตรวจไดจากท้ังตัวอยางซีรัมและพลาสมา 
6. วิธีการทดสอบทําไดงาย สะดวก ไมตองใชเครื่องมือใดๆ การทดสอบเปนแบบขั้นตอนเดยีวไมตองใช

น้ํายาไดลูเอนท สามารถอานผลไดภายในเวลา 5-10 นาที ผลการตรวจเห็นไดชัดเจนดวยตาเปลา    
7. ชุดตรวจ ไบโอไลน เอสบีเอช แอนติเจน การด มีความไวและความจําเพาะเม่ือเทียบกับวิธีมาตรฐานอิไล

ซาเทากับ 97.05 % (99/102)  และ 94.07 % (95/101) ตามลําดับ 
8. ขนาดบรรจุ 40 ชุด/กลอง ชุดตรวจมีลักษณะเปนแถบกระดาษทดสอบ บรรจุในตลับพลาสติก แตละตลับ

บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยลพรอมหลอดหยด 1 ช้ินและสารดูดความช้ืน 1 ช้ิน บรรจุ 40 ซองตอกลอง
พรอมคูมือการทดสอบ 1 เลม 

9. ชุดตรวจสามารถเก็บไวไดท่ีอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส   
10. มีอายุการใชงานไมนอยกวา  24  เดือน นับจากวันท่ีผลิต 
11. เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศไทย 
12. โรงงานผลิตชุดตรวจไดรับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  

ISO 13485:2003/AC2007 
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Product Specification of Hepatitis B surface antigen test strip 
(Bioline HBsAg Card  40T/kit: Product code no. HBV-09-040) 

 
1. Bioline HBsAg Card is a rapid qualitative immunochromatographic assay for the visual detection 

of Hepatitis B surface antigen (HBsAg). 
2. The test can detect Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in patient specimen with antibody-

antigen-antibody sandwich principle. Monoclonal antibody against Hepatitis B surface antigen 
(anti-HBs) is coated at test region and also conjugate pad on the test strip.  

3. Internal control is contained in test strip.  
4. The test can detect  HBsAg all subtype determinants ; adw, adr, ayw and ayr, as low as 5 ng./mL.  
5. Both serum and plasma samples can be used. 
6. Testing procedure is only one step and easy to perform without diluent, no need any instruments 

and well-trained  technician is not required. Test result can observed by naked eyes within 5-10 
minutes. 

7. Compared to Elisa  method, Bioline HBsAg Strip was found to have a sensitivity of 97.05% 
(99/102)  and specificity of 94.07% (95/101). 

8. Package size is 40 tests per kit.  Each test cassette contained a paper strip is individually packed in 
a sealed aluminum foil pouch with a desiccant and a dropper. Each kit contain 40 test cassettes 
and 1 package insert.   

9. The kit can be stored at 2-30 oC. 
10. Shelf life of the kit is not less than 24 months from date of manufacturing. 
11. This product is manufactured in Thailand. 

 Manufactory have been certified a quality management system according to Thai GMP , ISO9001:2008 
and  ISO 13485:2003/AC2007 requirements. 
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