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คุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอีกเสบชนิดซี แบบตลับ 
  (เฟโรซา เอชซีวี การด 25T/kit : รหัสสินคา HCV-05-025 ) 

 
1. เฟโรซา เอชซีวี การด เปนชุดตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี โดยเทคนิคอิมมูโน

โครมาโตกราฟ (Immunochromatography) ใหผลการทดสอบรวดเร็ว เชิงคุณภาพ ในตัวอยาง
ซีรัม,พลาสมาหรือเลือดครบสวนของมนุษย 

2. บนแถบทดสอบเคลือบดวยรีคอมบิแนนทแอนติเจนของเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซีซ่ึงประกอบดวย 
HCV Core nucleocapsid  และ HCV  NS3 (c33c)  ไวบริเวณแถบตรวจ  

3. สามารถตรวจหาแอนติบอดีไดจากท้ังในตัวอยางซีรัม (serum), พลาสมา (plasma) และเลือดครบ
สวน (whole blood)  โดยใชตัวอยางตรวจเพียง 10 ไมโครลิตร  

4. มีความไวและความจําเพาะเทากับ 99.0% และ 99.4% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับวิธีมาตรฐานอิไลซา 
5. ชุดตรวจ เฟโรซา เอชซีวี การด ไมมีผลบวกลวงในการตรวจสอบกับตัวอยางบวกจากผูติดเช้ือไวรัส

ตับอักเสบชนิดอ่ืนๆ  
6. มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ 
7. วิธีการทดสอบทําไดงาย สะดวก ไมตองเตรียมตัวอยางกอนทําการทดสอบ ไมตองใชเครื่องมือใดๆ  

สามารถอานผลไดภายในเวลา 5 - 20 นาที ผลการตรวจเห็นไดชัดเจนดวยตาเปลา    
8. ชุดทดสอบมีลักษณะเปนแถบกระดาษทดสอบบรรจุในตลับพลาสติก แตละตลับบรรจุในซอง

อลูมิเนียมฟอยลปดผนึกพรอมสารดูดความช้ืน 1 ช้ิน  ขนาดบรรจุ 25 เทสต/กลอง ในแตละกลอง
ประกอบดวยซองบรรจุตลับทดสอบจํานวน 25 ซอง น้ํายาไดลูเอนทจํานวน 1 ขวด และคูมือ
วิธีการใชจํานวน  1 ฉบับ 

9. ชุดตรวจสามารถเก็บไวไดท่ีอุณหภูมิ 2 - 30°C 
10. อายุการใชงานไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันท่ีผลิต 
11. เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย 
12. โรงงานผลิตชุดตรวจไดรับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  

     ISO 13485:2003/AC2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.highents.com
mailto:info@highents.com
http://www.highents.com
mailto:info@highents.com


 

  
 
 
 
 

 

2 

บริษัท ไฮเออร เอ็นทเตอรไพรส  จํากัด   
131  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  อาคารกลุมนวัตกรรม 1  ต.คลองหน่ึง   

อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120  โทรศัพท  0-2564-7895  โทรสาร 0-2564-7896       
เว็บไซต : www.highents.com  อีเมล : info@highents.com     

Higher Enterprises Co., Ltd.  
131 Innovation Cluster 1 Building, Thailand Science Park, 
 Klong 1  Klong Luang  Pathumthani  12120  Tel : 0-2564-7895  Fax : 0-2564-7896    
 http://www.highents.com  E-mail : info@highents.com 
 

Product specification of Hepatitis  C Virus antibody test card 
(Feroza HCV Card 25T/kit, Product code no. HCV-05-025) 

 
 

1. Feroza HCV Card is a rapid qualitative immunochromatographic assay for the visual detection of 
antibodies to Hepatitis C virus (anti-HCV) in human serum, plasma or whole blood. 

2. HCV core nucleocapsid and HCV NS3 (c33c) recombinant antigens are coated at test region on 
test strip.   

3. This test can detect  antibodies to HCV in serum, plasma and whole blood.  Only 10 microlitres of 
specimen is required for testing. 

4. Compared to Elisa method, Feroza HCV Card  was found to have a sensitivity of  99.0%  and a 
specificity of  99.4%. 

5. Feroza HCV Card does not cross react with other Hepatitis virus. 
6. Internal control is contained in test device.  
7. This  kit is easy to perform, no need any instruments and special specimen preparation before 

commence testing is not required. Result can be obtained in 5-20 minutes. 
8. The test is nitrocellulose strip packed into plastic device. Each kit contains 25 test devices packed 

individually in a sealed foil pouch with a desiccant sachet, and also contain one dropping bottle of 
diluent and one package insert.  

9. The kit can be stored at any temperature between 2-30 oC. 
10. Shelf life of the test is not less than 12 months after date of manufacturing. 
11. This product is manufactured in Thailand. 
12.  Manufactory have been certified a quality management system according to Thai GMP , 

ISO9001:2008 and  ISO 13485:2003/AC2007 requirements. 
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