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De ID NOW™ RSV-test, uitgevoerd op het ID NOW Instrument, is
een snelle moleculaire test voor diagnose in vitro die gebruikmaakt van
een isotherme nucleïnezuuramplificatietechnologie voor kwalitatieve
detectie van viraal RNA van het respiratoir syncytiaalvirus (RSV) in
directe nasofaryngeale uitstrijkjes en nasofaryngeale uitstrijkjes die
zijn geëlueerd in viraal transportmedium van patiënten met tekenen
en symptomen van respiratoire infectie. De test is bestemd voor
gebruik als hulpmiddel bij de diagnose van RSV bij kinderen <18 jaar en
volwassenen ≥60 jaar, gecombineerd met klinische en epidemiologische
risicofactoren.

Voor gebruik met het ID NOW™ Instrument
Voor gebruik met nasofaryngeale monsters
Uitsluitend voor gebruik in vitro

SAMENVATTING van en TOELICHTING op de TEST
CLIA-COMPLEXITEIT: VRIJGESTELD
Voor nasofaryngeale uitstrijkjes (direct of na elutie in viraal
transportmiddel getest)
Een Verklaring van Vrijstelling is vereist om deze test in een CLIAvrijgestelde omkadering uit te voeren. Neem contact op met de officiële
medische instanties voor informatie over de CLIA vrijstelling en om een
Verklaring van Vrijstelling aan te vragen. Aanvullende informatie over
de CLIA-vrijstelling is beschikbaar op de website van de Amerikaanse
Centers for Medicare and Medicaid: www.cms.hhs.gov/CLIA.
Wanneer de instructies niet worden opgevolgd of er wijzigingen worden
aangebracht in de instructies van het testsysteem, voldoet de test niet
meer aan de vereisten voor classificatie als vrijgesteld.

Respiratoir syncytiaalvirus (RSV) is de belangrijkste oorzaak van
ernstige respiratoire ziekte bij zuigelingen en jonge kinderen en de
belangrijkste oorzaak van bronchiolitis bij zuigelingen. Het is de meest
voorkomende reden voor ziekenhuisopname van zuigelingen en jonge
kinderen in geïndustrialiseerde landen. In de VS alleen al worden jaarlijks
tussen de 85.000 en 144.000 zuigelingen met RSV-infecties in het
ziekenhuis opgenomen. Het gaat daarbij in 20% tot 25% van de gevallen
om longontsteking en in tot 70% van de gevallen om bronchiolitis met
opname in het ziekenhuis. Wereldwijd wordt de RSV-ziektelast geschat
op 64 miljoen gevallen en 160.000 sterfgevallen per jaar.1
RSV-ziekte omvat een breed scala aan symptomen, van rhinitis en
otitis media tot longontsteking en bronchiolitis. De verspreiding van
met virus besmet neusvocht vindt plaats via grote respiratoire druppels.
Voor de overbrenging is nauw contact met een besmette persoon of een
gecontamineerd oppervlak nodig.
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RSV is ook een aanzienlijk probleem onder ouderen, voor personen met
cardiopulmonale ziekten en voor personen van wie het immuunsysteem
is aangetast. De infectiefrequentie in verpleeghuizen in de VS ligt op
circa 5% à 10% per jaar, met een sterftecijfer van 2% à 8% en in totaal
ongeveer 10.000 sterfgevallen per jaar onder personen >64 jaar oud.1
Snelle diagnose met verhoogde gevoeligheid is cruciaal voor een
betrouwbare detectie van RSV, om onmiddellijke, doeltreffende
behandeling van de patiënt mogelijk te maken. Een snelle
en nauwkeurige diagnose van RSV kan leiden tot kortere
ziekenhuisopnames en lagere kosten, een reductie in het gebruik
van antimicrobiële middelen, een vermindering van secundaire
complicaties en een doeltreffende implementatie van maatregelen voor
infectiebeheersing.2
ID NOW RSV is een snelle (slechts 13 minuten durende), isotherme,
instrumentele test voor de kwalitatieve detectie van RSV A en RSV B
in nasofaryngeale uitstrijkjes en in in viraal transportmedium geëlueerde
nasofaryngeale uitstrijkjes. Het ID NOW Instrument heeft een klein
oppervlak en een eenvoudig te gebruiken grafische gebruikersinterface
voor het gemak binnen een druk ziekenhuis of zorgomgeving. De
ID NOW RSV-kit bevat alle componenten die nodig zijn om een test
op RSV uit te voeren met het ID NOW Instrument.

PRINCIPES van de PROCEDURE
ID NOW RSV maakt gebruik van isothermische
nucleïnezuurtechnologie voor de kwalitatieve detectie van RSV A en
RSV B viraal nucleïnezuur. Het bestaat uit een monsterontvanger die
een elutiebuffer bevat, een testbasis die twee verzegelde reageerbuisjes
met elk een gevriesdroogde pellet omvat, een transferpatroon voor
het overbrengen van het geëlueerde monster naar de testbasis en het
ID NOW Instrument.
De reageerbuisjes in de testbasis bevatten de reagentia die nodig zijn
voor de amplificatie van respectievelijk RSV A en RSV B, alsook een
interne controle. De sjablonen (vergelijkbaar met primers) gericht
op het RSV A-RNA amplificeren een uniek gebied van het nonstructurele gen NS2, terwijl de sjablonen gericht op het amplificeren
van RSV B gericht zijn op nucleocapside-gen N. Fluorescerend
gelabelde moleculaire bakens worden gebruikt om elk van de
geamplificeerde RNA-doelen afzonderlijk te identificeren.
Voor het uitvoeren van de test worden de monsterontvanger en de
testbasis in het ID NOW Instrument geplaatst. Het monster wordt
aan de monsterontvanger toegevoegd en via het transferpatroon
overgedragen naar de testbasis, waardoor de amplificatie wordt gestart.
Het instrument zorgt voor verwarming, mengen en detectie en de
resultaten worden automatisch gemeld als RSV-positief, -negatief of
ongeldig.
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REAGENTIA en MATERIALEN

VOORZORGSMAATREGELEN

Meegeleverde materialen

1. Volgens de federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend door of
op voorschrift van een erkend arts worden verkocht.
2. Te gebruiken in combinatie met het ID NOW Instrument.
3. De prestatiekenmerken van deze test zijn uitsluitend opgesteld
met het monstertype vermeld in de paragraaf Beoogd gebruik.
De prestaties van deze test met andere specimentypes of monsters
zijn niet gevalideerd.
4. Behandel alle monsters als potentieel infectueus. Neem de
universele voorzorgsmaatregelen in acht bij het hanteren van
monsters, deze kit en de inhoud ervan.
5. Een correcte afname, opslag en vervoer van monsters zijn essentieel
voor een correct resultaat.
6. Verbreek de verzegeling van foliezakjes met testonderdelen pas vlak
voor het gebruik. Wanneer uitgepakte testonderdelen voorafgaand
aan het gebruik worden opgeslagen bij temperaturen boven 30 °C
of bij een hoge relatieve vochtigheid, kan dit leiden tot ongeldige of
onjuiste resultaten.
7. De testonderdelen niet bewerken vóór of na het gebruik.
8. Gebruik de kit niet na de uiterste gebruiksdatum.
9. Componenten uit kits met verschillende partijnummers niet door
elkaar gebruiken.
10. Oplossingen die worden gebruikt voor het maken van positieve
controle-uitstrijkjes zijn gedeactiveerd voor de standaardmethoden.
Patiëntmonsters, controlewattenstaafjes en testonderdelen moeten
echter worden gehanteerd alsof zij daadwerkelijk ziekten kunnen
overbrengen. Neem de geldende voorzorgsmaatregelen in acht
betreffende microbiële risico’s tijdens gebruik en verwijdering.

Testbases:

Monsterontvangers:
Transferpatronen:
Wattenstaafjes voor
nasofaryngeale
uitstrijkjes:
Wattenstaafje voor
positieve controle:

Componenten van oranje kunststof die twee
reageerbuisjes met gevriesdroogde reagentia
bevatten voor de gerichte amplificatie van
viraal RNA van RSV A en RSV B.
Componenten van blauwe kunststof met
2,5 ml elutiebuffer.
Witte plastic componenten gebruikt voor het
overbrengen van 2 x 100 µl monsterextract
van de monsterontvanger naar de testbasis.
Steriele wattenstaafjes voor gebruik met de
ID NOW RSV-test.

Het wattenstaafje voor positieve controle
is bekleed met geïnactiveerde RSV A- en
B-virussen.
Staafje voor
Het gebruik van een steriel nasofaryngeaal
negatieve controle:
wattenstaafje garandeert dat de juiste
negatieve resultaten worden verkregen.
Plastic wegwerppipetten waarmee 200 µl VTM-monster kan worden
afgegeven
Bijsluiter
Beknopte instructies

Benodigde, niet meegeleverde materialen
ID NOW Instrument
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11. Als testcomponenten zijn gevallen, barstjes vertonen, schade
hebben of geopend zijn bij ontvangst, de componenten NIET
GEBRUIKEN en gooi ze weg. Geen schaar of scherpe voorwerpen
gebruiken bij het openen van de foliezakjes omdat testonderdelen
hierdoor beschadigd kunnen raken.
12. De monsterontvanger niet openen voordat hij in het instrument
wordt geplaatst. Dit verhindert dat de elutiebuffer op temperatuur
komt en kan de testresultaten beïnvloeden.
13. Als de monsterontvanger overloopt bij het openen, maak het
instrument dan schoon volgens de bijgeleverde instructies in de
gebruikershandleiding en stop de test. Herhaal de test met een
nieuwe monsterontvanger.
14. Alle testonderdelen moeten worden verwijderd uit het instrument
volgens de verwijderinstructies die zijn weergegeven op het
instrument, en worden weggegooid volgens landelijke en lokale
eisen. Onderdelen mogen niet worden gescheiden als ze zijn
geassembleerd.
15. Alle testonderdelen zijn voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken met
meerdere monsters.
16. Na de reactie bevat de testbasis grote hoeveelheden
geamplificeerde target (amplicon). Haal de testbasis en
transferpatroon niet uit elkaar. In het geval van een positief
monster kan dit leiden tot amplicon-lekkage en mogelijk valspositieve ID NOW RSV-testresultaten.
17. Aangezien de tests die met dit instrument worden uitgevoerd zeer
gevoelig zijn, kan besmetting van het werkgebied met eerdere positieve
monsters leiden tot fout-positieve resultaten. Hanteer monsters
volgens de standaard laboratoriumpraktijken. Reinig instrumenten en
omliggende oppervlakken volgens instructies uit de sectie ‘Reiniging’
van de gebruikershandleiding van het instrument. Raadpleeg sectie 1.6,
Onderhoud en reiniging, voor meer informatie.

18. Raak de uiteinden van de controlewattenstaafjes niet aan.
Kruisbesmetting met de positieve controlewattenstaafjes kan
optreden als gevolg van de hoge gevoeligheid van de tests die met
het instrument worden uitgevoerd.

OPSLAG en STABILITEIT
Bewaar de kit tussen 2 - 30 ˚C. De ID NOW RSV-kit is stabiel
tot aan de uiterste gebruiksdatum, die staat vermeld op de buitenen binnenverpakking. Zorg ervoor dat alle testcomponenten op
kamertemperatuur zijn vóór gebruik.

KWALITEITSCONTROLE
ID NOW RSV heeft ingebouwde procedurecontroles. Het resultaat
van de procedurecontrole wordt weergegeven op het scherm en wordt
automatisch bij elk testresultaat opgeslagen in het instrument. Dit kan
later worden beoordeeld door ‘Geheugen controleren’ te selecteren op
het instrument.

Procedurecontroles:

ID NOW RSV bevat een interne controle die is bedoeld om het
functioneren van het amplificatie- en detectieproces en de reagentia te
controleren. Bij positieve monsters waar doelamplificatie sterk is, wordt
de interne controle genegeerd en de doelamplificatie dient ‘ter controle’
om te bevestigen dat het klinische monster niet remmend was, en
dat de werking van het testreagens krachtig was. In zeldzame gevallen
kunnen klinische monsters remmers bevatten die ongeldige resultaten
kunnen genereren.
Procedurecontrole ‘Geldig’ op het scherm van het instrument geeft aan
dat de testreagentia hun functionele integriteit hebben behouden en dat
het monster niet remmend heeft gewerkt op de werking van de test.
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Externe positieve en negatieve controles:

Goede laboratoriumpraktijken bevelen het gebruik van positieve en
negatieve controles aan om te garanderen dat de testreagentia werken
en dat de test juist is uitgevoerd. De ID NOW RSV-kits bevatten een
positief controle wattenstaafje en steriele wattenstaafjes die kunnen
worden gebruikt als negatief controle-uitstrijkje. Deze wattenstaafjes
vormen een controle voor de gehele test. Test deze wattenstaafjes
met elke nieuwe zending die binnenkomt en eenmaal voor elke
ongetrainde gebruiker die het instrument bedient. Verdere controles
kunnen worden getest om te voldoen aan de lokale, provinciale en/
of landelijke regelgeving, het accrediteren van groepen, of standaard
kwaliteitscontroleprocedures van uw laboratorium.

CONTROLEPROCEDURES WATTENSTAAFJES
Positieve en negatieve controles dienen getest te worden volgens de
Run QC-testinstructies op het ID NOW Instrument. De kit bevat een
positief controle wattenstaafje. Gebruik een steriel wattenstaafje uit de
kit als het negatieve controle wattenstaafje. Raadpleeg de testprocedure
voor kwaliteitscontrolewattenstaafjes of de gebruikershandleiding van
het instrument voor meer informatie.
Opmerking: Het ID NOW Instrument meldt QC-resultaten als Geslaagd
of Mislukt. Een positieve RSV-kwaliteitscontrole geldt als positief resultaat
voor zowel RSV A als RSV B.
Als er geen correcte controleresultaten worden verkregen, dienen er
geen patiënttests te worden uitgevoerd of patiëntresultaten te worden
gerapporteerd. Neem tijdens de normale kantooruren contact op met
de technische ondersteuning vóór het testen van patiëntmonsters.

MONSTERS VERZAMELEN en HANTEREN
Gebruik vers verzamelde monsters voor optimale testprestaties.
Ontoereikende monsterverzameling of een verkeerde hantering/opslag/
transport van de monsters kan leiden tot onjuiste resultaten.

Nasofaryngeaal uitstrijkje

Gebruik voor een optimale werking het wattenstaafjes uit de testkit. Als
alternatief kunnen steriele wattenstaafjes van viscose, schuimrubber of
flexibele NP flocked-wattenstaafjes worden gebruikt om nasofaryngeale
monsters te nemen.
Wattenstaafjes van calciumalginaat en Puritan Purflock® Ultra Flocked
zijn niet geschikt voor gebruik bij deze test.
Voor het afnemen van een nasofaryngeaal uitstrijkje steekt u het
wattenstaafje voorzichtig in het neusgat dat de meest zichtbare drainage
vertoont, dan wel het neusgat dat het sterkst verstopt zit als er geen drainage
zichtbaar is. Voer het wattenstaafje recht naar achteren op zonder de kop
van het wattenstaafje omhoog of omlaag te kantelen. Het neuskanaal loopt
parallel aan de grond, niet parallel aan de neusbrug. Met een voorzichtige
draaibeweging steekt u het wattenstaafje in de naris anterior parallel aan
het verhemelte en voert u het wattenstaafje op in de nasofarynx, laat u het
enkele seconden op zijn plaats zitten en draait u het wattenstaafje vervolgens
langzaam terwijl u het terugtrekt.
Voor een correcte afname moet het wattenstaafje een afstand
doorlopen tot halverwege tussen de neus en de oorlel. Dit is ongeveer de
helft van de lengte van het wattenstaafje. GEBRUIK GEEN KRACHT
bij het inbrengen van het wattenstaafje. Het wattenstaafje moet soepel
bewegen, met minimale weerstand; als weerstand wordt ondervonden,
trekt u het wattenstaafje een beetje terug zonder het uit het neusgat
te nemen. Vervolgens licht u de achterkant van het wattenstaafje op en
beweegt u het vooruit de nasofarynx in.
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TRANSPORT en OPSLAG van het MONSTER
Directe nasofaryngeale uitstrijkjes moeten zo snel mogelijk na de
afname worden getest. Als onmiddellijk testen niet mogelijk is, kan een
direct nasofaryngeaal uitstrijkje vóór het testen tot twee (2) uur worden
bewaard in de oorspronkelijke verpakking, bij kamertemperatuur
(15-30 °C). Als een direct nasofaryngeaal uitstrijkje langer dan twee
(2) uur wordt bewaard, moet het worden gekoeld bij 2-8 °C en worden
getest binnen 24 uur vanaf het moment van afname.
Als nasofaryngeale uitstrijkjes moeten worden vervoerd, zijn de
hieronder aangegeven transportmedia geschikt en acceptabel
voor gebruik met ID NOW RSV. Elueer het uitstrijkje in 0,5 à
3,0 ml zoutoplossing of viraal transportmedium door de kop van
het wattenstaafje binnen 1 uur na afname van het monster 10 à
20 seconden lang in de vloeistof rond te draaien. Verwijder het
wattenstaafje en werp het weg. Als onmiddellijk testen niet mogelijk
is, kan een geëlueerd uitstrijkje vóór het testen tot acht (8) uur
worden bewaard bij kamertemperatuur (15-30 °C). Als het geëlueerde
uitstrijkje langer dan twee (8) uur wordt bewaard, moet het worden
gekoeld bij 2-8 °C en worden getest binnen 24 uur vanaf het moment
van afname. Als het monster moet worden vervoerd, doe dit dan bij
2-8 °C in een lekdicht recipiënt.
Draai geëlueerde uitstrijkjes in transportmedium vóór het testen
voorzichtig in het rond om ze te mengen. Als ze zijn gekoeld, moeten
monsters tot kamertemperatuur worden opgewarmd voordat ze met
ID NOW RSV worden getest.

Transportmedium:

Medium van Amie
Dulbecco’s Modified Eagles-medium (DMEM)
M4-medium
M4-RT-medium
M5-medium
M6-medium
Fosfaatgebufferde zoutoplossing
Zoutoplossing
Tryptosefosfaatbouillon
Kalfsinfusiebouillon
Universeel transportmedium
Starplex Multitrans-medium
Vircell-medium

TESTPROCEDURE
Vóór testen met ID NOW RSV:
• Laat alle monsters op kamertemperatuur komen.
• Laat alle testonderdelen op kamertemperatuur komen.
• Kijk of een reagenskorrel zichtbaar is op de bodem van elk
reageerbuisje vóór de testbasis wordt ingebracht in het ID NOW
Instrument. Gebruik de testbasis niet als er geen korrel zichtbaar is
op de bodem van elk reageerbuisje.

Opmerking: Minimale verdunning van het monster wordt aanbevolen, want
verdunning kan leiden tot lagere gevoeligheid van de test.
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Een test uitvoeren:
Stap 1
Schakel het ID NOW Instrument in druk op de aan/uit-knop
op de zijkant
van het instrument.

Monstertype selecteren
Als het monstertype al is ingesteld
door de beheerder, gaat het instrument
automatisch door naar de volgende stap.

Gebr.-ID inv./scan.

Q

#

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

V

B

N

M

123

Hiermee wordt de test gestart.

Griep A en B

RSV

Druk na het invoeren op ‘ ’.

Druk op ‘Test uitv.’

Test uitv.

Zo start u een RSV-test.

Strep A

Opmerking: Als het apparaat een uur
niet gebruikt wordt, wordt het scherm
uitgeschakeld in de spaarstand. Raak
het scherm aan om het apparaat weer
te activeren.
Gebr.-id invoeren

Druk op ‘RSV’

6/Feb/2014
12:00pm

Start
Test
uitv.

QC-test
uitv.

Geheugen
controleren

Voorkeuren

Inst.

Afmelden

Test uitv.
Monstertype selecteren

Wattenst.
Viraal transportmedium

Voer het patiënt-id in met
het schermtoetsenbord of een
barcodescanner

Patiënt-id invoeren of scannen

Q

Druk op ‘ ’.
Controleer of de id juist is ingevoerd
en druk dan op ‘ ’ om de invoer te
bevestigen.
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M

123

Stap 2
Open de klep en plaats de oranje testbasis
in de oranje houder voor de testbasis

Test uitv.

Stap 1 van 6

Open de klep.

Let op: Gebruik geen overmatige
kracht. Overmatige kracht kan het
instrument beschadigen.

Test uitv.

Stap 2 van 6

Plaats testbasis in
apparaat.

Let op: Nadat de testbasis in de houder is geplaatst heeft de
gebruiker 10 minuten om de test te bevestigen. Als de test
niet binnen 10 minuten is bevestigd, wordt het apparaat
uitgeschakeld en moet de testbasis verwijderd en weggegooid
worden.
Als de verkeerde testbasis geplaatst is, verwijder de verkeerde testbasis
en gooi hem weg. Sluit de klep. Het instrument voert nu een zelftest
uit alvorens door te gaan naar het Startscherm. Selecteer Test uitv. en
begin de test opnieuw met de juiste testbasis.

Stap 3

Controleer of de juiste test op het scherm
is te zien.
Druk op ‘OK’ om verder te gaan.

Plaats de blauwe monsterontvanger
in de blauwe houder voor de blauwe
monsterontvanger

Test uitv.

Let op: Gebruik geen overmatige
kracht. Overmatige kracht kan het
instrument beschadigen.

Test bevestigen:
RSV-test

OK

Test uitv.

Stap 3 van 6

Plaats
monsterontvanger
in houder.

Let op: Controleer of de verzegelingsfolie van de
monsterontvanger aangeeft dat de monsterontvanger is
bedoeld voor gebruik met ID NOW RSV. Zo niet, verwijder
dan de monsterontvanger en vervang hem door een nieuwe
monsterontvanger voor ID NOW RSV.
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 et op: Zodra de monsterontvanger in de houder is geplaatst,
L
heeft de gebruiker 10 minuten om de test te beginnen (stap 3
t/m 5). Als de test niet binnen 10 minuten gestart is, schakelt
het apparaat uit en moeten alle testonderdelen (testbasis en
monsterontvanger) verwijderd en weggegooid worden. Het
instrument gaat nu verder naar het Startscherm. Selecteer Test
uitv. en begin de test opnieuw met een nieuwe testbasis en
monsterontvanger.

Stap 4
Testprocedure direct nasofaryngeaal uitstrijkje
Als het instrument dit aangeeft, verwijder
de verzegelingsfolie en plaats het te
testen uitstrijkje van de patiënt in de
monsterontvanger.

Test uitv.

Stap 4 van 6

Verwijder zegel.
Meng 10 seconden
met staafje en
gooi staafje weg.
(6:37)

OK

Wacht tot de monsterontvanger
opgewarmd is.
 et op: VERWIJDER DE
L
VERZEGELINGSFOLIE NIET
VOORDAT HET INSTRUMENT
DAT AANGEEFT. IN GEEN
GEVAL de klep sluiten of het
monster inbrengen voordat het
instrument dat aangeeft.

Test uitv.
Opwarmen...
1:55 resterend

Stap 3 van 6

Meng gedurende 10 seconden het
wattenstaafje krachtig in de vloeistof.
Druk tijdens het mengen de kop van
het wattenstaafje tegen de zijkant van
de monsterontvanger. Dit helpt om het
monster vrij te maken uit het wattenstaafje.
Druk direct op ‘OK’ om door te gaan zodra
het wattenstaafje is verwijderd.

Test uitv.

Stap 4 van 6

Verwijder zegel.
Meng 10 seconden
met staafje en
gooi staafje weg.
(6:37)

OK

Let op: Plaats twee vingers langs de buitenrand van de
monsterontvanger om die op zijn plaats houden in het
instrument tijdens het verwijderen van de verzegelingsfolie. Als
de monsterontvanger morst na de opwarming, annuleer dan de
test door de Startknop te selecteren. Verwijder de testonderdelen
(monsterontvanger en testbasis), gooi ze weg en maak het
instrument schoon. Selecteer Test uitv. en begin een nieuwe test
met een nieuwe testbasis en monsterontvanger.
Gooi het wattenstaafje weg.
Ga in één keer door naar stap 5a.
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Stap 5a

Testprocedure voor in viraal transportmedium geëlueerd
nasofaryngeaal uitstrijkje
Als het instrument dit aangeeft, verwijder
dan de verzegelingsfolie en breng met
behulp van de wegwerppipetten in de kit
0,2 ml van het monster aan in de
monsterontvanger.

Test uitv.

Stap 4 van 6

Luister of er een klik te horen is.

Verwijder zegel.
Voeg 0,2 ml
van monster toe
en meng
10 seconden.

Test uitv.

Stap 5 van 6

Druk
transferpatroon in
ontvanger (klik).
Bevestig patroon
aan testbasis
(oranje indicator
daalt).

(6:37)

OK

Meng het monster gedurende
10 seconden krachtig in de vloeistof.
Gebruik de pipet om de vloeistof te roeren.
Druk direct op ‘OK’ om door te gaan
zodra het monster is gemengd en de pipet
is verwijderd. Ga door naar stap 5a.

Druk de witte transferpatroon in de
blauwe monsterontvanger

Test uitv.

Stap 4 van 6

Verwijder zegel.
Voeg 0,2 ml
van monster toe
en meng
10 seconden.
(6:37)

OK

Let op: Plaats twee vingers langs de buitenrand van de
monsterontvanger om die op zijn plaats houden in het
instrument tijdens het verwijderen van de verzegelingsfolie.
Als de monsterontvanger morst na de opwarming, annuleer
dan de test door de Startknop te selecteren. Verwijder de
testonderdelen (monsterontvanger en testbasis), gooi ze weg en
maak het instrument schoon. Selecteer Test uitv. en begin een
nieuwe test met een nieuwe testbasis en monsterontvanger.

De oranje indicator op de transferpatroon zal naar boven komen als
de transferpatroon correct in de monsterontvanger geplaatst is. Als
de oranje indicator niet naar boven komt, blijf dan drukken op de
monsterontvanger tot dat gebeurt.
Let op: De oranje indicator moet
goed in de gaten gehouden worden.
Als de oranje indicator niet helemaal
naar boven komt, dan is het mogelijk
dat de transferpatroon niet genoeg
monster opneemt.
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Stap 6

Stap 5b
Verwijder de transferpatroon en sluit
hem aan op de testbasis

Sluit de klep.

Test uitv.
Druk
transferpatroon in
ontvanger (klik).
Bevestig patroon
aan testbasis
(oranje indicator
daalt).

Sluit klep om test
te starten.

Stap 6 van 6

Test uitv.
Testen...
9:48 resterend

(0:25)

Bij een juiste koppeling aan de testbasis zal de oranje indicator op de
transferpatroon weer dalen. Als de oranje indicator niet daalt, blijf dan
drukken op de testbasis tot dat gebeurt.
Let op: Als de oranje indicator
niet helemaal daalt, wordt er niet
genoeg monster afgegeven. Dit kan
mogelijk leiden tot ongeldige of
foute resultaten.

Test uitv.

Niet openen.

DE KLEP NIET OPENEN totdat het bericht Test Compleet op het
scherm verschijnt.
Opmerking: De test wordt geannuleerd als de klep wordt geopend.
Let op: Dit scherm wordt gedurende 30 seconden vertoond
nadat de transferpatroon is gedetecteerd. Als het instrument
in die tijd niet heeft gedetecteerd dat de klep gesloten is,
wordt het uitgeschakeld en moeten alle testonderdelen
(monsterontvanger, testbasis en transferpatroon) verwijderd
en weggegooid worden. Het instrument gaat nu verder naar
het Startscherm. Neem een nieuw monster af bij de patiënt.
Selecteer Test uitv. en begin de test opnieuw met een nieuwe
testbasis en monsterontvanger.
Let op: DE KLEP NIET OPENEN. De test wordt geannuleerd
en alle testonderdelen (monsterontvanger, testbasis en
transferpatroon) moeten verwijderd en weggegooid worden. Er
wordt geen testresultaat gerapporteerd of opgeslagen in het
geheugen van het instrument.
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Als amplificatie en detectie afgerond
zijn, slaat het instrument automatisch de
gegevens op alvorens door te gaan naar
het resultaatscherm.

Verwijder de testonderdelen door de transferpatroon gekoppeld aan
de testbasis op te tillen en dan in de monsterontvanger te drukken tot
die klikt.

Test uitv.
Opslaan...

Let op: Probeer de monsterontvanger niet op een andere
manier te verwijderen omdat dan het risico bestaat dat het
monster van de patiënt wordt verspild.

 et op: De test wordt niet opgeslagen totdat het gevonden
L
resultaat wordt vertoond. De klep niet openen voordat de
resultaten vertoond worden.
Het scherm Testresultaten vertoont
ofwel een negatief ofwel een positief
resultaat voor een geslaagde test. Als er
een testfout is opgetreden, verschijnt er
‘Ongeldig’ op het scherm. Raadpleeg de
sectie Interpretatie van Resultaten voor
de interpretatie van de resultaten.

Testresult.

Onderdln wegg.
Bevestig testbasis/
asis/
transferpatroon
n
op monsterontvanger en
gooi weg

10AX425

Gebr.-id: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Procedurele
controle geldig

RSV: Positief

Nieuwe test

Printen

Selecteer Afdrukken voor het afdrukken van de testresultaten,
selecteer Nieuwe test om nog een test uit te voeren, selecteer Start
om terug te keren naar het Startscherm
Na het afdrukken, of als Nieuwe Test
of Start zijn geselecteerd, geeft het
instrument aan om de klep te openen
en de gebruikte testonderdelen weg
te gooien.

Alle testonderdelen zijn nu gekoppeld en
kunnen worden verwijderd en weggegooid
volgens landelijke en lokale eisen.

Onderdln wegg.

Let op: Haal IN GEEN GEVAL de transferpatroon en de
testbasis uit elkaar voor ze weggegooid worden.
Sluit de klep. Het instrument voert nu
een zelftest uit voordat het, afhankelijk
van de voorgaande selectie, het
Startscherm of Invoeren patiënt-id
scherm weergeeft.

Open de klep.
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Zelftest
Sluit klep,
ga door.

Testprocedure kwaliteitscontrole wattenstaafje
Voor kwaliteitscontroletests: selecteer ‘QC-test uitv.’ op het
Startscherm en volg de instructies die worden weergegeven. Raadpleeg
‘QC-test uitvoeren’ in de gebruikershandleiding van het ID NOW
Instrument voor meer informatie.
1. Druk op ‘QC-test uitv.’

2. Druk op ‘RSV’

6/Feb/2014
12:00pm

Start
Test
uitv.

QC-test
uitv.

Geheugen
controleren

Voorkeuren

Inst.

Afmelden

QC-test uitv.
Griep A en B
Strep A
RSV

3. S
 electeer de QC-test die u wilt
uitvoeren

4. Test bevestigen
Controleer of het testtype overeenkomt
met het type QC-monster dat u wilt
testen door op ‘OK’ te drukken en de
aanwijzingen op het scherm te volgen
om de test te voltooien.

QC-test uitv.
Test bevestigen:
RSV-test
Positieve QC-test
QC-monster-id:
N.v.t.

QC-monster-id bijwrk.
Annuleren

OK

De gebruiker heeft de optie om een ID
in te voeren voor het QC-monster dat
wordt uitgevoerd.
Opmerking: De kwaliteitscontroletest wordt op dezelfde manier
uitgevoerd als een rechtstreeks nasofaryngeaal uitstrijkje. Zie de
paragraaf Een test uitvoeren hierboven voor stapsgewijze instructies voor
directe nasofaryngeale uitstrijkjes.

QC-test uitv.
Positieve kwaliteitscontrole
Negatieve QC-test
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INTERPRETATIE van RESULTATEN
Wanneer de test is voltooid, worden de resultaten duidelijk weergegeven
op het scherm van het instrument.
Scherm van het
instrument

Interpretatie van resultaten

•

Positief voor RNA van RSV-virus.

Testresult.

10AX425

Gebr.-id: Abbottuser1

Als een Ongeldig resultaat wordt verkregen, mag één aanvullende test
worden uitgevoerd met dezelfde monsterontvanger. De onderstaande
instructies moeten opgevolgd worden:

1/Jan/2013
11:22am
Procedurele
controle geldig

RSV: Positief

Nieuwe test

Negatief voor RNA van RSV-virus.

Testresult.

10AX425

Gebr.-id: Abbottuser1

•

Printen

1/Jan/2013
11:22am
Procedurele
controle geldig

•

RSV: Negatief

Nieuwe test

Afdrukken

Ongeldig.

Testresult.

10AX425

Gebr.-id: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Procedurele
controle geldig

RSV: Ongeldig

Nieuwe test

Verwijder de gekoppelde testbasis en transferpatroon uit
het instrument en verbind het testbasisgedeelte met een
open, ONGEBRUIKTE monsterontvanger. De gekoppelde
testbasis en transferpatroon MOETEN zijn verbonden met
een monsterontvanger voor ze weggegooid worden. De
monsterontvanger uit een nieuwe tranferpatroonverpakking
kan hiervoor gebruikt worden.
Haal de blauwe monsterontvanger apart en voorzichtig los van het
instrument. De monsterontvanger moet goed rechtop gehouden
worden om morsen van de vloeibare inhoud te vermijden.
Begin een nieuwe test vanaf het Startscherm. Volg de aanwijzingen
op het scherm, maar gebruik de monsterontvanger opnieuw
wanneer gevraagd wordt de monsterontvanger te plaatsen en elueer
het wattenstaafje NIET opnieuw. De test wordt herhaald met
behulp van de resterende vloeistof in de monsterontvanger; het is
niet nodig om een nieuw nasofaryngeaal uitstrijkje af te nemen.

Herhaal direct het testen van het
monster volgens de onderstaande
instructies.

Afdrukken
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BEPERKINGEN
•
•

•

•

•

De prestaties van ID NOW RSV zijn uitsluitend getoetst volgens de
procedures die staan beschreven in deze bijsluiter. Het wijzigen van
deze procedures kan de werking van de test beïnvloeden.
De prestaties van ID NOW RSV zijn afhankelijk van de virale
RNA-belasting en correleren mogelijk niet met een celkweek
die is uitgevoerd met hetzelfde monster. Viraal nucleïnezuur kan
in vivo persisteren, onafhankelijk van de levensvatbaarheid van
het virus. Detectie van analyt-target(s) impliceert niet dat het/
de bijbehorende virus(sen) infectueus is/zijn, noch dat het/ze de
veroorzaker is/zijn van klinische symptomen.
Er bestaat risico van fout-negatieve resultaten vanwege de
aanwezigheid van sequentievariaties in de virale targets van de test.
Als het virus muteert in de targetgebieden, zullen de RSV-virussen
mogelijk niet of minder efficiënt worden gedetecteerd. Als de
sequentievariatie optreedt in de target-sequentie herkend door het
fluorescerend gelabelde moleculaire baken, kan dit bovendien een
ongeldige test tot gevolg hebben.
Fout-negatieve resultaten kunnen optreden als een monster onjuist
is verzameld, vervoerd of behandeld. Fout-negatieve resultaten
kunnen optreden als er onvoldoende hoeveelheden virus aanwezig
zijn in het monster.
Mucine kan interfereren met de detectie van RSV bij een gehalte
van meer dan 0,0625% w/v.

•

•
•
•
•
•
•

Deze test is niet bestemd voor het onderscheiden van subtypen
van RSV. Als differentiatie van specifieke subtypen van RSV is
vereist, zijn aanvullende tests nodig, in overleg met de plaatselijke of
nationale instanties voor volksgezondheid.
Negatieve resultaten sluiten infectie met een RSV-virus niet uit en
mogen niet worden gebruikt als exclusieve basis voor beslissingen
met betrekking tot de behandeling van patiënten.
Deze test is niet geëvalueerd voor patiënten zonder tekenen en
symptomen van respiratoire infectie.
Kruisreactiviteit met andere organismen in de luchtwegen dan die
welke werden getest in het analytische specificiteitsonderzoek kan
tot onjuiste resultaten leiden.
Deze test is niet getoetst voor personen met een aangetast
immuunsysteem.
De test is een kwalitatieve test en biedt geen kwantitatieve waarde
betreffende het aanwezige gedetecteerde organisme.
De voorspellende waarde van positieve en negatieve resultaten
is sterk afhankelijk van de prevalentie. De prestaties van de
test werden vastgesteld tijdens het seizoen van respiratoire
aandoeningen 2015 tot 2016. De voorspellende waarde van
positieve en negatieve resultaten kan variëren afhankelijk van
de prevalentie en van de onderzochte populatie.
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VERWACHTE WAARDEN

WERKINGSEIGENSCHAPPEN

De prevalentie van RSV varieert van jaar tot jaar; het
positiviteitspercentage geconstateerd bij RSV-tests is afhankelijk van
een groot aantal factoren, waaronder de methode van monsterafname,
de gebruikte testmethode, de tijd van het jaar, de leeftijd van de
patiënt en de ziekteprevalentie op specifieke locaties. In het ID NOW
RSV multicenter prospectieve klinische onderzoek (beschreven in
de paragraaf ‘Klinisch onderzoek’ hieronder) werden in totaal 506
nasofaryngeale uitstrijkjes aangemerkt als testbaar. Het aantal
en percentage positieve gevallen van RSV per gespecificeerde
leeftijdsgroep, bepaald met de ID NOW RSV-test, staan hieronder
weergegeven:

Klinisch onderzoek:

RSV-positieve resultaten met de ID NOW™ RSV-test per
leeftijdsgroep
Leeftijdsgroep
(jaar)

Aantal
nasofaryngeale
uitstrijkjes

Aantal RSVpositieven

Positiviteitspercentage
RSV

<1

122

58

48%

1 tot 5

243

82

34%

6 tot 10

58

0

0%

11 tot 18

41

1

2%

≥60

42

5

12%

Totaal

506

146

29%

De klinische prestatiekenmerken van ID NOW RSV werden
geëvalueerd in een prospectief multicenter onderzoek in het seizoen
van respiratoire aandoeningen 2015-2016 in de VS. In totaal namen
negen onderzoekslocaties op verschillende plaatsen in de VS deel aan
het onderzoek.
In dit onderzoek werden bij elke patiënt twee nasofaryngeale uitstrijkjes
afgenomen uit één neusgat volgens de standaardmethode voor
monsterafname. Op alle locaties werd één nasofaryngeaal uitstrijkje
direct getest met ID NOW RSV volgens de testprocedure voor directe
nasofaryngeale uitstrijkjes. Het andere nasofaryngeale uitstrijkje
werd geëlueerd in 3 ml viraal transportmedium (VTM). De monsters
werden verwerkt en getest met de ID NOW RSV-test volgens de
testprocedure voor nasofaryngeale uitstrijkjes geëlueerd in viraal
transportmedium. Voor dit onderzoek werd als vergelijkingsmethode
een door de FDA goedgekeurde real-time polymerasekettingreactietest
(RT-PCR) gebruikt. Alle afwijkende monsters werden getest met een
andere door de FDA goedgekeurde RT-PCR-test.
Elke dag vóór het testen werden externe controletests met
ID NOW RSV-positieve en -negatieve controles uitgevoerd op elk
ID NOW Instrument waarmee de tests werden uitgevoerd, op alle
onderzoekslocaties.
In totaal werden 530 nasofaryngeale uitstrijkjes ingeschreven
voor dit onderzoek. Hiervan voldeden 24 uitstrijkjes niet aan de
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geschiktheidscriteria. In totaal werden 506 nasofaryngeale uitstrijkjes
aangemerkt als testbaar. De leeftijds- en geslachtsverdeling van de
patiënten voor de testbare monsters is weergegeven in de onderstaande
tabel.

In viraal transportmedium geëlueerde nasofaryngeale uitstrijkjes
ID NOW™ RSV tegenover de comparatormethode
ID NOW™ RSV

Leeftijds- en geslachtsverdeling

Positief

Vergelijkingsmethode
Positief

Negatief

Totaal

138

8a

146

Leeftijdsgroep (jaar)

Vrouw

Man

Negatief

2

353

355

<1

56

66

Totaal

140

361

501

1 tot 5

114

129

6 tot 10

27

31

11 tot 18

19

22

≥60

20

22

Totaal

236

270

Gevoeligheid: 138/140 98,6% (95% BI: 94,9%-99,6%)
Specificiteit: 353/361 97,8% (95% BI: 95,7%-98,9%)
a

De prestaties van ID NOW RSV in vergelijking met de RT-PCRcomparatormethode zijn weergegeven in onderstaande tabellen.
Direct nasofaryngeaal uitstrijkje –
ID NOW™ RSV ten opzichte van de comparatormethode
ID NOW™ RSV

Vergelijkingsmethode
Positief

Negatief

Totaal

Positief

137

7a

144

Negatief

2

351

353

Totaal

139

358

497

Bij gebruik van een door de FDA goedgekeurde moleculaire test werd nucleïnezuur van
RSV gedetecteerd in 6/8 vals-positieve monsters

Bij het prospectieve klinische onderzoek was het aanvankelijke
percentage ongeldige waarden voor directe nasofaryngeale uitstrijkjes
(vóór testherhaling volgens gebruiksinstructies) 4,1% (21/506)
(95% BI: 2,7% tot 6,3%). Na herhaald testen, zoals aangegeven in de
instructies voor het product, bedroeg het percentage ongeldige waarden
0.8% (4/506) (95% CI: 0,3% tot 2,0%).
Het percentage aanvankelijk ongeldige in viraal transportmedium
geëlueerde nasofaryngeale uitstrijkjes lag op 2,2% (11/506)
(95% BI: 1,2% tot 3,9%). Na herhaald testen, zoals aangegeven in de
instructies voor het product, bedroeg het percentage ongeldige waarden
0% (0/506) (95% CI: 0,0% tot 0,8%).

Gevoeligheid: 137/139 98,6% (95% BI: 94,9%-99,6%)
Specificiteit: 351/358 98,0% (95% BI: 96,0%-99,0%)
a Bij gebruik van een door de FDA goedgekeurde moleculaire test werd nucleïnezuur van
RSV gedetecteerd in 6/7 vals-positieve monsters
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ANALYTISCHE ONDERZOEKEN:
Reproduceerbaarheid
Er werd een reproduceerbaarheidsonderzoek naar ID NOW
RSV uitgevoerd door gebruikers op drie locaties met panels van
blindgecodeerde monsters met negatieve, laag-positieve
(op de detectielimiet), en matig-positieve (boven de detectielimiet)
monsters van RSV A en B.

De kwalitatieve resultaten van het reproduceerbaarheidsonderzoek per
locatie (overeenkomst met verwachte resultaten) worden weergegeven
in onderstaande tabel:
Kwalitatieve resultaten reproduceerbaarheidsonderzoek per locatie
LOCATIE
Monstercategorie

Deelnemers testten meerdere monsters van elk panellid op vijf
verschillende dagen. De procentuele overeenkomst met de verwachte
resultaten voor RSV A matig-positieve en laag-positieve monsters
bedroeg respectievelijk 100% (89/89) en 98,9% (89/90).
De procentuele overeenkomst met de verwachte resultaten voor RSV
B matig-positieve en laag-positieve monsters bedroeg respectievelijk
98,9% (89/90) en 100%(90/90). Alle werkelijk negatieve monsters
(90) genereerden een negatief testresultaat. Er werden geen
significante verschillen waargenomen binnen runs (replicaten getest
door één gebruiker), tussen runs (vijf verschillende dagen), tussen
locaties (drie locaties) of tussen gebruikers (negen gebruikers).

LP1
RSV A
MP1
RSV A
LP1
RSV B
MP1
RSV B

TN1,2
1
2

Locatie 1

Locatie 2

Locatie 3

Percentage
overeenkomst

96,7%

100%

100%

Aantal

29/30

30/30

30/30

Percentage
overeenkomst

100%

100%

100%

Aantal

29/29

30/30

30/30

Percentage
overeenkomst

100%

100%

100%

Aantal

30/30

30/30

30/30

Percentage
overeenkomst

100%

96,7%

100%

Aantal

30/30

29/30

30/30

Percentage
overeenkomst

100%

100%

100%

Aantal

30/30

30/30

30/30

Algehele
percentage
overeenkomst en
95% Cl
98,9%
(89/90)

(94,0%,
99,8%)

100%
(89/89)

(95,9%,
100%)

100%
(90/90)

(95,9%,
100%)

98,9%
(89/90)

(94,0%,
99,8%)

100%
(90/90)

(95,9%,
100%)

Laag Positief (LP), Matig Positief (MP), Werkelijk Negatief (TN)
Percentage overeenkomst correleert met het percentage negatieve resultaten.
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Analytische sensitiviteit (detectielimiet)
De detectiegrens (limit of detection, LOD) van de ID NOW RSV-test
werd bepaald aan de hand van één gekarakteriseerde stam van RSV A
en RSV B.
Uitstrijkjes waarvan werd aangenomen dat ze negatief waren, werden
geëlueerd in UTM. Monstereluties werden gecombineerd en grondig
gemengd om een klinische matrix-pool te verkrijgen die kon worden
gebruikt als het verdunningsmiddel. Elke RSV-stam werd verdund met
deze matrix-pool van natuurlijke nasofaryngeale uitstrijkjes teneinde
virusverdunningen voor het testen te verkrijgen. De door leveranciers
geleverde virusstammen werden opnieuw getitreerd en de concentraties
(in TCID50/ml) werden bepaald met de virologische standaardmethode.
De concentratie voor elke verdunning (in genoomequivalenten/
ml) werd tevens beoordeeld met door laboratoria ontwikkelde en
gevalideerde kwantitatieve real-time PCR-tests voor RSV.
Nagebootste uitstrijkjes werden gecreëerd door een bekleding van 10
microliter van elke virusverdunning aan te brengen op het wattenstaafje.
De nagebootste uitstrijkjes werden zonder verdere elutie in viraal
transportmedium getest volgens de testprocedure voor directe
nasofaryngeale uitstrijkjes.

De bevestigde LOD’s in de matrix met natuurlijke nasale uitstrijkjes
voor zowel directe uitstrijkjes als in VTM geëlueerde uitstrijkjes voor
elke geteste RSV-stam staan weergegeven in onderstaande tabellen:
Resultaten onderzoek LOD (Limit of Detection) –
tests van directe uitstrijkjes
RSV-stam

LOD (TCID50/ml)

LOD (genoomequivalenten/ml)

RSV A/2

5,82 x 102

7,80 x 104

RSV B/9320

6,0 x 10

1

5,43 x 103

Resultaten LOD (Limit of Detection)-onderzoek –
tests van in VTM geëlueerd uitstrijkje
RSV-stam

LOD (TCID50/ml)

LOD (genoomequivalenten/ml)

RSV A/2

9,15 x 103

1,06 x 106

RSV B/9320

9,64 x 102

1,48 x 105

Analytische reactiviteit (inclusiviteit)
De reactiviteit van de ID NOW RSV-test werd beoordeeld aan de hand
van een panel van drie (3) RSV-stammen.

In VTM geëlueerde nagebootste uitstrijkjes werden eveneens getest
volgens de testprocedure voor in viraal transportmedium geëlueerde
nasofaryngeale uitstrijkjes.
De LOD voor elke geteste RSV-stam werd vastgesteld als de laagste
virusconcentratie die in ≥ 95% van de gevallen werd gedetecteerd
(d.w.z. de concentratie waarbij ten minste 19 van de 20 replicaten een
positief testresultaat opleverden).
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De ID NOW RSV-test detecteerde alle geteste stammen bij de in
onderstaande tabel vermelde concentraties:
Resultaten van onderzoek naar analytische reactiviteit
Testconcentratie (in PFU/ml of
genoomequivalenten)

ID NOW™ RSVresultaat (n=3)

Stam

Subtype

PFU/ml

Genoomequivalenten/ml

A lang

A

9,38 x 10-2

1,75 x 103

Positief

B1

B

1:20.000

3

Positief

18537

B

-1

3

Positief

1,00 x 10

2,37 x 10
1,37 x 10

Analytische specificiteit (kruisreactiviteit)
Ter bepaling van de analytische specificiteit van ID NOW RSV werden
40 commensale en pathogene micro-organismen (21 bacteriën,
18 virussen en 1 gist) getest die kunnen aanwezig zijn in de neusholte of
de nasofarynx. Alle volgende micro-organismen leverden een negatief
resultaat op bij tests op een concentratie uiteenlopend van 103 tot 1010
cellen/ml of CFU/ml (bacteriën), 104 tot 108 TCID50/ml (virussen) of
108 cellen/ml (gist).
Bacteriën
Bordetella pertussis
Corynebacterium diphtheriae
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae

Neisseria meningitidis
Neisseria sicca
Neisseria subflava
Proteus vulgaris*
Pseudomonas aeruginosa

Bacteriën
Lactobacillus plantarum
Legionella pneumophila
Moraxella/Branhamella catarrhalis*
Mycobacterium tuberculosis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus, groep A
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus salivarius

Virussen
Adenovirus type 1
Adenovirus type 7
Enterovirus/Coxsackievirus B4
Enterovirus type 70
Epstein Barr-virus
Humaan coronavirus 229E
Humaan coronavirus OC43
Humaan cytomegalovirus (CMV)
(Herpes V)
Humaan echovirus 7 (Wallace)

Humaan metapneumovirus
Influenza A
Influenza B
Mazelen (Edmonston)
Bof (Enders)
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Rhinovirus type 1A

Gist
Candida albicans
* Er werd enige kruisreactiviteit waargenomen voor E. coli bij concentraties hoger dan
2,75 x 109, Moraxella catarrhalis bij concentraties groter dan 1,50 x 109 en Proteus vulgaris
bij concentraties groter dan 4,69 x 108.
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Verder werd een analyse in silico uitgevoerd om te bepalen of
er een significante overlap bestaat tussen de ID NOW RSVtargetnucleïnezuursequentie en de genomen van de volgende microorganismen in de bovenste luchtwegen. Geen van deze organismen had
genoomsequenties die significant overeenkwamen met
de ID NOW RSV-targetsequenties.
Bacteriën
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis

Neisseria mucosa
Proteus mirabilis

Interfererende stoffen

Mucine
Vol bloed

Humaan coronavirus NL63
Coxsackievirus B35
Echovirus 6
Echovirus 9
Echovirus 11
Enterovirus 71

De volgende stoffen, natuurlijk aanwezig in ademwegmonsters of
kunstmatig in de neusholte of nasofarynx geïntroduceerd, werden met
de ID NOW RSV geëvalueerd in de hieronder vermelde concentraties
en er is geconstateerd dat ze de testresultaten niet aantasten.

Concentratie
0,0625%
1%

NeoSynephrine Cold and Sinus Extra
Strength-spray

20%

Afrin PumpMist Original

20%

Ocean Saline

20%

Chloroseptic Max

20%

Zicam Allergy Relief

Virussen
Adenovirus 2
Adenovirus 3
Adenovirus 4
Adenovirus 5
Adenovirus 11
Adenovirus 14
Adenovirus 31

Stof

20%

Beclomethason

0,068 mg/ml

Budesonide

0,051 mg/ml

Dexamethason

0,48 mg/ml

Flunisolide

0,04 mg/ml

Fluticasonpropionaat

0,04 mg/ml

Mometasonfuroaat

0,04 mg/ml

Mupirocine

4,3 mg/ml

Tobryamycine

1,44 mg/ml

Triamcinolon

0,04 mg/ml

Zanamivir (Relenza)

0,284 mg/ml
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Remming door andere micro-organismen

De prestaties van de ID NOW RSV-test werden getoetst bij
aanwezigheid van andere ademwegpathogenen dan RSV. Door
leveranciers geleverde voorraden van RSV A- en B-stammen werden
in UTM verdund tot ongeveer 3 maal de detectielimiet. Nagebootste,
voor RSV A en B positieve uitstrijkjes werden gecreëerd door een
bekleding van 10 microliter van de virusverdunning aan te brengen op
elk wattenstaafje. Het volgende panel virussen anders dan RSV werd bij
de concentratie die staat vermeld in de onderstaande tabel getest en er
werd geconstateerd dat de prestaties van de test daardoor niet werden
beïnvloed.
Viruspanel

Concentratie (TCID50/ml)

Adenovirus type 1

1,58 x 107

Rhinovirus type 1A

1,58 x 107

Influenza A

5,00 x 106

Influenza B

1,00 x 108

Besmetting door overdracht

Er werd een analytisch overdrachtsonderzoek uitgevoerd om aan te
tonen dat, wanneer de aanbevolen laboratoriumpraktijken in acht
worden genomen, er bij de ID NOW RSV-test weinig risico is op valspositieve resultaten veroorzaakt door overdracht of kruisbesmetting.
Door leveranciers geleverde voorraden van RSV A- en B-stammen
werden in UTM verdund tot ongeveer 30 maal de detectielimiet.
Nagebootste, voor RSV A en B positieve uitstrijkjes werden gecreëerd
door een bekleding van 10 microliter van de virusverdunning aan te
brengen op elk wattenstaafje. Tests van de nagebootste positieve
uitstrijkjes werden in in totaal 15 rondes afgewisseld met tests van
een negatief uitstrijkje. Verder werden nagebootste positieve VTMmonsters, afgewisseld door negatieve VTM-monsters, in in totaal 15
rondes getest volgens de testprocedure voor in viraal transportmedium
geëlueerde nasofaryngeale uitstrijkjes. Bij dit onderzoek werden geen
vals-positieve resultaten waargenomen.

CLIA Vrijstellings-onderzoeken:

In het kader van het prospectieve onderzoek (zoals beschreven in de
paragraaf Prestatiekenmerken hierboven) werd de nauwkeurigheid
van ID NOW RSV getoetst bij toepassing door gebruikers die
geen laboratoriumervaring hadden en die representatief waren voor
testlocaties met CLIA-vrijstelling (beoogde gebruikers). Het onderzoek
werd uitgevoerd op negen (9) locaties met CLIA-vrijstelling, met
deelname van 28 beoogde gebruikers. De gebruikers ontvingen geen
enkele training in het gebruik van de test.
De prestaties van de ID NOW RSV-test bij gebruik door de beoogde
gebruikers op een CLIA-vrijgestelde testlocatie worden hierboven
beschreven in de paragraaf ‘Klinisch onderzoek’.
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Er werd een onderzoek uitgevoerd om de prestaties van ID NOW RSV
bij zwak reactieve monsters te toetsen bij toepassing door ongetrainde
gebruikers. Gerandomiseerde en blindgecodeerde monstersets,
bestaande uit negatieve en zwakpositieve RSV A- en B-monsters
(dicht bij de aantoonbaarheidsgrens {limit of detection; LOD} of
drempelwaarde van de test), werden getest met de ID NOW RSV op
3 CLIA-vrijgestelde locaties (63 tests in totaal). Negen ongetrainde
gebruikers op de locaties met CLIA-vrijstelling namen deel aan de
studie. De paneltests werden uitgevoerd gedurende minimaal 6
dagen op elke locatie, en het testen was geïntegreerd in de dagelijkse
werkroutine van de gebruikers. De prestaties van ID NOW RSV
bij monsters nabij de drempelwaarde van de test waren acceptabel
bij toepassing door ongetrainde gebruikers, zoals weergegeven in
onderstaande tabel.

SYMBOLEN
BASE

Breekbaar, voorzichtig hanteren

Testbasis

Transferpatroon

Monsterontvanger

Alleen op voorschrift
(alleen van toepassing in de VS)

Let op, raadpleeg de
bijbehorende documentatie.

Testen van monsters met ID NOW™ RSV nabij de drempelwaarde van
de test (LOD)
Ongetrainde gebruikers
Monstertype

% Detectie

95% BI

RSV A laag-positief

100% (63/63)

94,3%, 100%

RSV B laag-positief

100% (63/63)

94,3%, 100%

0% (0/63)

0%, 5,7%

Echt Negatief

Aan de hand van risicoanalyse werden analytische flexonderzoeken
uitgevoerd op de ID NOW RSV. De onderzoeken toonden aan dat
de test niet gevoelig is voor de invloeden van omgevingsfactoren en
potentiële gebruikersfouten.
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Neem voor meer informatie contact op met uw distributeur,
of met Technische ondersteuning via:
VS
+1 855 731 2288
ts.scr@abbott.com
Afrika, Rusland, GOS
+44 161 483 9032
EMEproductsupport@abbott.com
Azië en Pacifisch gebied
+61 7 3363 7711
APproductsupport@abbott.com
Canada
+1 800 818 8335

CANproductsupport@abbott.com

Europa en Midden-Oosten
+44 161 483 9032
EMEproductsupport@abbott.com
Latijns-Amerika
+57 (1) 4824033

LAproductsupport@abbott.com
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