
Người dùng có thể kiểm tra 
vi sinh trực tiếp tại farm và 
nhận kết quả nhanh chóng 

Hiệu quả kinh tế
Thao tác sử dụng đơn giản, 
dễ dàng kiểm tra kết quả 

chính xác

Dễ sử dụng Phân tích bằng AI
Dùng điện thoại quét đĩa vi 

sinh để nhận phân tích chính 
xác & cảnh báo kịp thời
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BẢO QUẢN & SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 1: Scan mã định danh ao nuôi Bước 2: Tiêm mẫu nước thử vào đĩa

Bước 3: Tráng đĩa và ủ đĩa Bước 4: Đọc kết quả bằng AI

Step 3: Scan unique pond’s QR codeBước 5: Khử trùng

Vibrio parahaemolyticus/
Vibrio owensii  
Màu xanh

Vibrio alginolyticus 
Trắng hoặc không màu

Other groups
Hồng tím

Thời hạn sử dụng

Điều kiện bảo quản

Lưu ý

3 tháng từ ngày sản xuất

Nhiệt độ 26 - 28   C
Đóng kĩ và tránh ánh sáng trực tiếp

Không sử dụng đĩa có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc bất kì dấu 
hiệu bị hư hỏng nào.
Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng.
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CHỨC NĂNG
• Nhận dạng, phân loại và đếm số lượng các Vibrio sp. bao gồm V. parahaemolyticus, V. 

alginolyticus.
• Đồng bộ hoá thông tin đã quét và phân tích lên đám mây và lịch sử canh tác trên ứng dụng 

điện thoại.
• Kết nối với ứng dụng TOMGOXY để sử dụng.
• Gửi cảnh báo khi môi trường vi sinh có biểu hiện bất thường.

Mở app TOMGOXY > 
“Đếm số lượng vi sinh”. 
Mở camera để quét mã 
QR trên đĩa VibrioKit.

Dùng ống tiêm đi kèm để 
trích 0.1 ml mẫu nước thử 
từ ao nuôi và bơm vào 
đĩa vi sinh qua điểm giữa 
trên màng bọc.

Lắc nhẹ đĩa theo vòng 
tròn cho đến khi mẫu 
nước thử được tráng đều. 
Ủ đĩa ở nhiệt độ phòng, 
trong điều kiện tối không 
có ánh sáng trực tiếp.

Tháo màng bọc đĩa. 
Dùng camera trong 
app TOMGOXY quét 
đĩa trong 1-5 giây để 
đọc kết quả

Khử trùng đĩa bằng 
BKC80, 20% sau khi đọc 
kết quả để đảm bảo 
an toàn sinh học

º



Ao nuôi tích hợp mạng 
lưới thiết bị thông minh

Mô thức nuôi tôm thâm canh 
công nghệ cao 4.0

Thiết kế ao 
nuôi & thiết bị 

tự động

Quy trình nuôi 
trồng không 
phát thải khí 

nhà kính

Quản lý sử 
dụng thức ăn 
tôm hiệu quả

Thu hoạch 
& Sơ chế

Đóng gói 
không dùng 

chất bảo quản

Phân phối 
chủ động 

& hiệu quả

Người tiêu 
dùng an tâm 
với sản phẩm 

minh bạch

TOMGOXY là mô thức nuôi tôm siêu thâm canh thông minh ứng dụng 
mạng lưới thiết bị thông minh, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, 
cung cấp giải pháp toàn diện từ ao nuôi đến bàn ăn cho các doanh 
nghiệp kinh doanh ngành tôm.

Thiết kế trang trại nuôi tôm hoàn toàn mới nhằm tối đa hoá nồng 
độ oxy hoà tan và loại bỏ chất thải hữu cơ hiệu quả;

Tích hợp mạng lưới thiết bị IoT thông minh nhằm thu thập dữ liệu 
liên tục theo thời gian thực và tự động hoá quy trình chăn nuôi;

Dữ liệu được đồng bộ hoá lên đám mây và theo dõi thuận tiện 
qua ứng dụng điện thoại theo thời gian thực;

Trí tuệ nhân tạo phân tích số liệu, hình ảnh, biểu đồ và sắp xếp 
dữ liệu thông minh cho người chăn nuôi, giúp hoạt động canh 
tác chính xác và thuận lợi hơn. 
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