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Til bruk med ID NOW™ Instrument
For bruk med nasofaryngeale prøver
Kun for in vitro bruk

OPPSUMMERING og FORKLARING av TESTEN

RSV
PAKNINGSVEDLEGG

ID NOW™ RSV-analysen som utføres på ID NOW Instrument, er
en hurtig molekylær in vitro diagnostisk test som bruker teknologi
for isotermisk amplifisering av nukleinsyre til kvalitativ påvisning av
respiratorisk syncytialvirus (RSV) viral RNA i direkte nasofaryngeale
penselprøver eluert i virustransportmedium fra pasienter med tegn og
symptomer på respiratorisk infeksjon. Den er beregnet på å brukes
som en hjelp i diagnosen av RSV hos barn <18 år og voksne ≥60 år i
forbindelse med kliniske og epidemiologiske risikofaktorer.

CLIA-KOMPLEKSITET: FRITATT
For nesepenselprøver (testet direkte eller etter fortynning i
viralt transportmedium)
Et fritakssertifikat kreves for å utføre denne testen i en CLIAfritatt sammenheng. For å få opplysninger om CLIA-fritak
og et fritakssertifikat, må du kontakte ditt lands eller delstats
helsemyndigheter. Ytterligere informasjon om CLIA-fritak er
tilg jengelig på nettstedet for «Centers for Medicare and Medicaid» på
www.cms.hhs.gov/CLIA.
Hvis ikke instruksjonene eller modifikasjonene for testsystemet
følges, kan det resultere i at testen ikke lenger oppfyller kravene for
fritaksklassifisering.
1

Respiratorisk syncytialvirus (RSV) er den aller viktigste årsaken til
alvorlige luftveissykdommer hos spedbarn og små barn, og den viktigste
årsaken til bronkiolitt hos spedbarn. Det er den vanligste årsaken til
sykehusinnleggelse for spedbarn og småbarn i industrilandene. Bare i
USA innlegges 85 000 til 144 000 spedbarn med RSV-infeksjoner
hvert år, fordelt på 20 % til 25 % tilfeller av pneumoni og opptil 70 %
tilfeller av bronkiolitt på sykehuset. Globale tilfeller av RSV anslås til 64
million tilfeller og 160 000 dødsfall hvert år.1
RSV-sykdommer inkluderer en rekke symptomer, fra rinitt og øreverk
til lungebetennelse og bronkiolitt. Spredningen av virus fra kontaminert
nesesekresjon skjer via store respiratoriske dråper. Det kreves nær
kontakt med en smittet person eller kontaminert flate for overføring.
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RSV er også et vesentlig problem for de eldre, for personer med
hjerte- og lungesykdommer og personer med nedsatt immunforsvar.
Forekomster av RSV-infeksjon ved pleiehjem i USA er ca. 5 % til 10 %
per år med 2 % til 8 % dødelighet, noe som betyr ca. 10 000 dødsfall
per år blant personer over 64 år.1
Hurtig diagnose med økt sensitivitet er svært viktig for pålitelig
påvisning av RSV for å sikre omgående og effektiv pasientbehandling.
Hurtig og nøyaktig diagnose av RSV kan føre til reduserte
sykehusopphold og kostnader, reduksjon i bruk av antimikrobiske midler,
reduksjon av sekundære komplikasjoner og effektiv implementering av
infeksjonskontroll.2
ID NOW RSV er en hurtig (så raskt som 13 minutter),
instrumentbasert isotermisk test for kvalitativ påvisning av RSV A og
RSV B fra nasofaryngeale penselprøver og nasofaryngeale penselprøver
eluert i virustransportmedium. ID NOW Instrument tar opp liten plass
og har et enkelt grafisk brukergrensesnitt som g jør det praktisk å bruke
på travle sykehus eller klinikker. ID NOW RSV-settet inneholder
alle komponentene som kreves for å utføre en analyse på ID NOW
Instrument.
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PRINSIPPER for PROSEDYREN
ID NOW RSV bruker isotermisk amplifisering av nukleinsyre for
kvalitativ påvisning av RSV A og RSV B virale nukleinsyrer. Systemet
består av en prøvebeholder med en elusjonsbuffer, en testbase som
består av to forseglede reagensrør som hver inneholder en lyofilisert
pellet, en overføringspatron for overføring av den eluerte prøven til
testbasen og ID NOW Instrument.
Reaksjonsrørene i testbasen inneholder reagensene som kreves for
amplifisering av henholdsvis RSV A og RSV B, samt en intern kontroll.
Malene (ligner på primere) som er utformet for å påvise RNA for RSV
A, amplifiserer en unik region av det ikke-bærende genet NS2, mens
malene som er utformet for å amplifisere RNA for RSV B identifiserer
nukleokapsid-genet N. Det brukes fluorescensmerkede, molekylære
signalstoffer til spesifikk påvisning av de amplifiserte RNA-målene.
For å utføre analysen, settes prøvebeholderen og testbasen inn i
ID NOW Instrument. Prøven tilføres prøvebeholderen og overføres
via overføringspatronen til testbasen, der målamplifiseringen startes.
Oppvarming, blanding og påvisning utføres av instrumentet, og
resultatene rapporteres automatisk som RSV-positive, negative eller
ugyldige.
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REAGENSER og MATERIALER

FORHOLDSREGLER

Medfølgende materialer

1. Føderal lovgivning krever at dette produktet kun selges av eller etter
forordning fra en lege.
2. Skal brukes sammen med ID NOW Instrument.
3. Denne testens ytelsesegenskaper har kun blitt etablert med
prøvetypen som listes opp i avsnittet Tiltenkt bruk. Denne analysens
ytelse med andre prøvetyper eller prøver har ikke blitt validert.
4. Alle prøver må behandles som potensielt smittefarlige. Følg
standard forholdsregler ved håndtering av prøver, dette settet og
settets innhold.
5. For å oppnå pålitelige resultater er det avg jørende at prøveinnhenting, oppbevaring og transport utføres på korrekt måte.
6. La testkomponentene være i sine forseglede folieposer til like før de
skal brukes. Det å lagre testkomponenter uten beskyttelsespose ved
temperaturer over 30 °C eller ved høy relativ fuktighet før bruk,
kan føre til ugyldige eller falske resultater.
7. Ikke tukle med testkomponentene før eller etter bruk.
8. Ikke bruk settet etter utløpsdatoen.
9. Ikke bland komponenter fra ulike settpartier.
10. Løsninger som brukes til å lage den positive penselprøven, er
inaktivert ved bruk av standardmetoder. Allikevel skal pasientprøver,
kontroller og testkomponenter behandles som om de er
smittefarlige. Følg etablerte prosedyrer mot mikrobiologiske farer
under bruk og kassering.
11. Hvis testkomponenter har falt ned, er sprukket, viser seg å være
skadet eller åpnet ved mottak, SKAL DE IKKE BRUKES og skal
kasseres. Ikke bruk en saks eller annet skarpt objekt til å åpne
folieposer, da dette kan føre til skade på testkomponentene.

Testbaser:

Prøvebeholdere:
Overføringspatroner:

Nasofaryngeale
penselprøver:
Pensel for
positiv kontroll:

Oransje plastkomponenter som inneholder
to reaksjonsrør med lyofiliserte reagenser for
målamplifisering av viralt RNA for RSV A og
RSV B.
Blå plastkomponenter som inneholder
2,5 mL elusjonsbuffer.
Hvite plastkomponenter som brukes til
å overføre 2 x 100 µL prøveekstrakt fra
prøveholderen til testbasen.
Sterile penselprøver for bruk med ID NOW
RSV-testen.

Penselen for positiv kontroll er belagt med
deaktiverte RSV A og B-viruser.
Pensel for negativ
Bruk av en steril nasofaryngeal penselprøve
kontroll:
sikrer at egnede negative resultater oppnås.
Engangspipetter av plast som kan gi en 200 µL VTM-prøve
Pakningsvedlegg
Hurtigveiledning

Nødvendige materialer som ikke følger med
ID NOW Instrument
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12. Ikke åpne prøvebeholderen før den plasseres i instrumentet. Dette
vil hindre elusjonsbufferen i å nå korrekt temperatur og kan innvirke
på testresultatene.
13. Hvis det søles fra prøvebeholderen ved åpning, skal instrumentet
reng jøres iht. instrumentets brukerhåndbok. Testen skal avbrytes.
Gjenta testen med en ny prøvebeholder.
14. Alle testdeler må fjernes fra instrumentet i samsvar med
instruksjonene for fjerning som vises på instrumentet, og de må
kasseres i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter. Delene må
ikke separeres etter å ha blitt satt sammen.
15. Alle testdeler er kun til engangsbruk. De kan ikke brukes med flere
prøver.
16. Etter reaksjonen inneholder testbasen store mengder av amplifisert
mål (amplikon). Ikke demonter testbasen og overføringspatronen.
Hvis prøven er positiv, kan dette føre til amplikonlekkasje og
potensielt til at ID NOW RSV gir falske positive testresultater.
17. På grunn av sensitiviteten til analysene som kjøres på instrumentet,
kan kontaminering av arbeidsområdet med tidligere positive prøver
føre til falske positive resultater. Håndter prøvene i samsvar med
standard laboratoriepraksis. Reng jør instrumentene og flatene
rundt dem i samsvar med instruksjonene i avsnittet om reng jøring
i instrumentets brukerhåndbok. Se avsnitt 1.6, Vedlikehold og
reng jøring, for ytterligere informasjon.
18. Ikke berør hodet på kontrollprøvepinnen. Krysskontaminering
fra positive prøvepensler kan forekomme på grunn av den høye
sensitiviteten til analysene som kjøres på instrumentet.
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OPPBEVARING og STABILITET
Oppbevar settene ved 2–30 ˚C. ID NOW RSV-settet er stabilt til
utløpsdatoen som er merket på den ytre emballasjen og beholderne.
Påse at alle testkomponenter er ved romtemperatur før de brukes.

KVALITETSKONTROLL
ID NOW RSV har innebygde prosedyrekontroller. Resultatet
av prosedyrekontrollen vises på skjermen og lagres automatisk
i instrumentet sammen med hvert testresultat. Dette kan du
g jennomgå senere ved å velge Review Memory (Gjennomgå minne) på
instrumentet.

Prosedyrekontroller:
ID NOW RSV har en intern kontroll som er designet for å kontrollere
funksjonen til amplifikasjons-/påvisningsprosessen og reagensene. I
positive prøver der målamplifisering er sterk, ignoreres internkontrollen
og målamplifiseringen fungerer som kontroll for å bekrefte at den kliniske
prøven ikke var hindrende og at analysens reagensens ytelse var robust.
En gang i blant kan kliniske prøver inneholde inhibitorer som kan gi
ugyldige resultater.
Når Gyldig prosedyrekontroll vises på instrumentets skjerm indikerer
det at analysens reagenser opprettholdt sin funksjonelle integritet og at
prøven ikke hemmet analysens resultater.
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Eksterne positive og negative kontroller:

God laboratoriepraksis indikerer bruken av positive og negative
kontroller for å sikre at testreagenser virker og at testen utføres riktig.
ID NOW RSV-sett inneholder en positiv penselprøve og sterile
penselprøver som kan brukes som en negativ penselprøve. Disse
vattpinnene vil overvåke hele analysen. Test disse vattpinnene én gang
med hver nye leveranse og én gang for hver ny operatør som ikke har
fått opplæring. Flere kontroller kan testes for å oppfylle lokale og/eller
nasjonale forskrifter, akkrediteringsgrupper eller ditt laboratoriums
prosedyrer for kvalitetskontroll.

PROSEDYRER for KONTROLLPRØVER
Positive og negative kontroller skal testes i henhold til instruksjonene
for kjøring av kvalitetskontrolltest på ID NOW Instrument. En positiv
penselprøve er inkludert i settet. Bruk en steril penselprøve som
inngår i settet som den negative penselprøven. Se prosedyren for
kvalitetskontroll av penselprøve eller brukerhåndboken hvis du vil ha mer
informasjon.
Merk: ID NOW Instrument rapporterer kvalitetskontrollresultater som
Pass (Bestått) eller Fail (Ikke bestått). RSV Positive QC pass (Bestått RSV
positiv QC) indikerer et positivt resultat for både RSV A og RSV B.
Hvis korrekte kontrollresultater ikke oppnås, må du ikke utføre
pasienttester eller rapportere pasientresultater. Kontakt teknisk støtte i
vanlig kontortid før du tester pasientprøver.
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PRØVETAKING og -BEHANDLING
Bruk nylig innsamlede prøver for å oppnå optimal testytelse.
Utilstrekkelig prøve eller feilaktig håndtering, oppbevaring og/eller
transport av prøver kan gi feil resultater.

Nasofaryngeal pensel
For optimal ytelse skal du bruke penselen som følger med testsettet.
Alternativt kan du bruke en pensel av steil rayon, skumplast eller lodden
NP-pensel med fleksibelt skaft.
Kalsiumalginat- og Puritan Purflock® Ultra-velurpensler egner seg ikke
i denne analysen.
For å ta en nasofaryngeal penselprøve, fører du penselen forsiktig inn
i neseboret som har mest sekret, eller det tetteste neseboret, hvis
det ikke er synlig sekret. Før penselen direkte innover uten å bøye
penselhodet opp eller ned. Neseboret går parallelt med gulvet, ikke
med nesebroen. Roter forsiktig mens du skyver penselen bakover inn i
neseboret, parallelt med ganen. Før penselen inn i nesesvelget, og la den
stå et par sekunder. Deretter roteres penselen langsomt når den trekkes
ut.
For å sikre korrekt prøveinnsamling, skal penselen føres inn til halvveis
mellom nesen og øreflippen. Dette utg jør omtrent halve penselens
lengde. BRUK IKKE MAKT når du fører inn penselen. Penselen skal
lett kunne føres inn, med minimal motstand. Hvis du kjenner motstand,
må du trekke ut penselen litt, uten å trekke den ut av neseboret. Hev
enden av penselen før den føres inn i nesesvelget ig jen.
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TRANSPORT og OPPBEVARING av PRØVER
Direkte nasofaryngeale pensler skal testes snarest mulig etter
prøvetaking. Hvis øyeblikkelig testing ikke er mulig, kan en direkte
nasofaryngeal penselprøve oppbevares i sin originale emballasje ved
romtemperatur (15–30 °C) i opptil to (2) timer før testing. Hvis en
direkte nasofaryngeal penselprøve skal oppbevares lengre enn to (2)
timer, må den kjøles ned til 2–8 °C og testes innen 24 timer etter
prøvetaking.
Hvis det er behov for å transportere nasofaryngeale penselprøver,
kan man bruke transportmediene på listen nedenfor, som alle har blitt
testet og kan brukes med ID NOW RSV. Tynn ut penselprøven i 0,5
til 3,0 mL med saltløsning eller virustransportmedium ved å rotere
penselhodet i væsken i 10–20 sekunder, innen 1 time etter prøvetaking.
Fjern penselen og kast den. Hvis umiddelbar testing ikke er mulig, kan
eluerte penselprøver oppbevares i ved romtemperatur (15–30 °C) i
opptil åtte (8) timer før testing. Hvis den eluerte penselprøven skal
oppbevares i mer enn åtte (8) timer, må den kjøles ned til 2–8 °C
og testes innen 24 timer etter prøvetaking. Ved behov kan prøven
transporteres ved 2–8 °C i en lekkasjesikker beholder.
Spinn eluerte virale transportmedieprøver forsiktig før testing. Hvis
prøvene kjøles ned, må de varmes opp til romtemperatur før de testes
med ID NOW RSV.
Merk: Det anbefales minimal fortynning, siden fortynning kan redusere
testsensitiviteten.
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Transportmedium:

Amie’s Media
Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM)
M4-medier
M4-RT-medier
M5-medier
M6-medier
Fosfatbufret saltløsning
Saltløsning
Tryptosefosfatbuljong
Kalvekjøtt-infusjonsbuljong
Universale transportmedier
Starplex Multitrans Media
Vircell Media

TESTPROSEDYRE
Før testing med ID NOW RSV:
• La alle prøver nå romtemperatur.
•

La alle testdeler nå romtemperatur.

•

Sjekk at en reagenskule er synlig på bunnen av hver av
reaksjonsrørene før de settes i testbasen på ID NOW Instrument.
Ikke bruk testbasen hvis det ikke er en kule synlig på bunnen av
hvert reaksjonsrør.
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Utføre testing:
Trinn 1
Slå på ID NOW Instrument ved å
trykke på strømknappen
på siden av
instrumentet.

Influensa A og B

Velg prøvetype
Angi/skann bruker-ID

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

Dette vil starte testprosessen.

Dette starter en RSV-test.

RSV

Trykk deretter på « ».

Trykk på Kjør test

Kjør test

Strep A

Merk: Hvis enheten står uten tilsyn
i en time, vil instrumentet gå til en
strømsparingsmodus med svart skjerm. Berør
skjermen for å returnere til bruk av aktiv
skjerm.
Angi bruker-ID

Trykk «RSV»

6/Feb/2014
12:00pm

Hjem
Kjør
test

Kjør
QC-test

Gjennomgå
minne

Preferanser

Oppsett

Avlogging
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Hvis prøvetypen allerede har blitt
spesifisert av Admin, vil instrumentet
automatisk gå til neste trinn.

Kjør test
Velg prøvetype

Prøvepinne
Virustransportmedium

Angi pasient-ID med tastaturet på
skjermen eller en strekkodeskanner
Trykk på « ».
Kontroller at riktig ID ble angitt, og trykk
deretter på « » for å bekrefte.
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Angi eller skann pasient-ID

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

Trinn 2
Åpne lokket og sett den oransje testbasen
inn i den oransje testbaseholderen.

Kjør test

Trinn 1 av 6

Åpne lokk.

 orsiktig: Ikke bruk for mye
F
kraft. For mye kraft kan skade
instrumentet.
Kjør test

Trinn 2 av 6

Sett testbase inn i
enhet.

Forsiktig: Når testbasen er plassert i holderen, har brukeren 10
minutter på å bekrefte testen. Hvis testen ikke bekreftes innen
10 minutter, vil instrumentet løpe ut på tid, og testbasen må
fjernes og kasseres.
Hvis feil testbase er satt inn, må den fjernes og kasseres. Lukk lokket.
Instrumentet vil deretter kjøre en selvtest før det går til Hjemskjermbildet. Trykk på Kjør test og start testen på nytt med korrekt
testbase.

Trinn 3
Sett den blå testbasen inn i den blå
prøvebeholderen.
Kontroller at den riktige testen vises på
skjermen.
Trykk på «OK» for å fortsette.

Forsiktig: Ikke bruk for mye
kraft. For mye kraft kan skade
instrumentet.

Kjør test
Bekreft test:
RSV-test

OK
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Kjør test
Plasser
prøvemottaker i
holder.

Forsiktig: Kontroller at folieforseglingen på prøveholderen
indikerer at den er for bruk med ID NOW RSV. Hvis ikke
må du fjerne prøveholderen og skifte den ut med en ny
prøveholdter for ID NOW RSV.
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Trinn 3 av 6

Trinn 4
 orsiktig: Når prøvebeholderen har blitt plassert i holderen, har
F
brukeren 10 minutter på å starte testen (trinn 3 til og med 5).
Hvis testen ikke startes innen 10 minutter, vil instrumentet løpe
ut på tid og alle testkomponentene (testbase og prøvebeholder)
må fjernes og kasseres. Instrumentet vil gå til Hjemskjermbildet. Trykk på Kjør test og start testen på nytt med en
ny testbase og prøvebeholder.
Vent mens prøvebeholderen varmes opp.
 orsiktig: IKKE FJERN
F
FOLIEFORSEGLINGEN FØR
INSTRUMENTET BER DEG OM
DET. IKKE lukk lokket eller sett inn
prøven før instrumentet ber deg om
det.

Kjør test

Trinn 3 av 6

Varmer opp ...
1:55 gjenstår

Prosedyre for test av direkte nasofaryngeal penselprøve
Når du bes om det, fjerner du
folieforseglingen og plasserer
pasientprøven som skal testes
i prøvebeholderen.

Kjør test

Trinn 4 av 6

Ta av segl. Bland
med prøvepinnen i
10 sekunder og
kasser prøvepinnen.
n.
(6:37)

OK

Bland prøven energisk i væsken i
10 sekunder. Trykk vattpinnehodet mot
siden av prøvebeholderen når du blander
prøven. Dette hjelper til å få prøven ut
av vattpinnen. når vattpinnen er fjernet,
trykker du øyeblikkelig på «OK» for å
fortsette

Kjør test

Trinn 4 av 6

Ta av segl. Bland
med prøvepinnen i
10 sekunder og
kasser prøvepinnen.
n.
(6:37)

OK

 orsiktig: For å sikre at prøvebeholderen blir sittende i
F
instrumentet mens du fjerner folieforseglingen, plasserer du
to fingre langs ytterkanten av prøvebeholderen for å holde
den på plass. Hvis prøvebeholderen søler etter oppvarmingen,
avbryter du testen ved å trykke på Hjem-knappen. Fjern og
kasser testkomponentene (prøvebeholder og testbase) og reng jør
instrumentet. Trykk på Kjør test for å starte en ny test med en ny
testbase og prøvebeholder.
Kast vattpinnen.
Gå til trinn 5a.
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Trinn 5a
Prosedyre for test av nasofaryngeal penselprøve eluert i
virustransportmedium
Når du blir bedt om det, fjerner du
folieforseglingen og tilsetter 0,2 ml
med prøve i prøveholderen med bruk av
engangspipettene som følger med settet.

Trykk den hvite overføringspatronen inn i
den blå prøvebeholderen.

Kjør test

Trinn 4 av 6

(6:37)

OK

Bland prøven energisk i væsken i 10
sekunder. Bruk pipettene til å røre i
væsken. Når prøven er blandet og pipetten
er fjernet, trykker du øyeblikkelig på
«OK» for å fortsette. Fortsett til trinn 5a.

Lytt etter et klikk.

Fjern
folieforseglingen.
Tilsett 0,2 ml
av prøven, og
bland i 10 sekunder.
r.

Kjør test

Trinn 4 av 6

Fjern
folieforseglingen.
Tilsett 0,2 ml
av prøven, og
bland i 10 sekunder.
(6:37)

OK

 orsiktig: For å sikre at prøvebeholderen blir sittende i
F
instrumentet mens du fjerner folieforseglingen, plasserer du to
fingre langs ytterkanten av prøvebeholderen for å holde den på
plass. Hvis prøvebeholderen søler etter oppvarmingen, avbryter
du testen ved å trykke på Hjem-knappen. Fjern og kasser
testkomponentene (prøvebeholder og testbase) og reng jør
instrumentet. Trykk på Kjør test for å starte en ny test med en
ny testbase og prøvebeholder.
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Kjør test

Trinn 5 av 6

Trykk
overføringskassetten
en
inn i mottakeren
(klikk). Fest
kassetten til
testbasen (oransje
e
indikator minsker).

Når overføringspatronen er korrekt festet til prøvebeholderen, vil den
oransje indikatoren på overføringspatronen stige. Hvis den oransje
indikatoren ikke stiger, fortsetter du å trykke på prøvebeholderen til
den g jør det.
 orsiktig: Observer den oransje
F
indikatoren nøye. Hvis den oransje
indikatoren ikke stiger helt, vil
overføringspatronen kanskje ikke
samle opp nok prøve.
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Trinn 6

Trinn 5b
Løft opp og koble overføringspatronen til
testbasen.

Lukk lokket.

Kjør test
Trykk
overføringskassetten
en
inn i mottakeren
(klikk). Fest
kassetten til
testbasen (oransje
e
indikator minsker)..

Trinn 6 av 6

L. lokk for å
starte test.

Kjør test
Tester…
09:48 gjenstår

(0:25)

Når overføringspatronen er korrekt festet til testbasen, vil den oransje
indikatoren senkes. Hvis den oransje indikatoren ikke senkes, fortsetter
du å trykke på testbasen til den g jør det.
 orsiktig: Hvis den oransje
F
indikatoren ikke senkes helt, vil det
ikke bli dispensert nok prøve. Dette
kan potensielt føre til ugyldige eller
falske negative resultater.

Kjør test

Ikke åpne.

IKKE ÅPNE LOKKET før meldingen Test Complete (Test fullført)
vises på skjermen.
Merk: Testen vil bli avbrutt hvis lokket åpnes.
 orsiktig: Dette skjermbildet vises i opptil 30 sekunder når
F
overføringspatronen detekteres. Hvis instrumentet ikke
detekterer at lokket er lukket innen denne tiden, vil det løpe
ut på tid og alle testkomponentene (prøvebeholder, testbase
og overføringspatron) må fjernes og kasseres. Instrumentet vil
gå til Hjem-skjermbildet. Ta en ny prøve av pasienten. Trykk
på Kjør test og start testen på nytt med en ny testbase og
prøvebeholder.
 orsiktig: IKKE ÅPNE LOKKET. Testen avbrytes og
F
alle testkomponentene (prøvebeholder, testbase og
overføringspatron) må fjernes og kasseres. Ikke noe testresultat
blir rapportert eller lagret i instrumentets minne.
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Når amplifisering og detektering er
fullført, vil instrumentet automatisk
lagre data før det går videre til
resultatskjermbildet.

Fjern testkomponentene ved å løfte overføringspatronen som er festet
til testbasen og trykk den inn i prøvebeholderen til den klikker på plass.

Kjør test
Lagrer...

 orsiktig: Ikke forsøk å fjerne prøvebeholderen på noen annen
F
måte, da det er fare for å søle pasientprøven.

 orsiktig: Testen lagres ikke før det fullførte resultatet vises.
F
Ikke åpne lokket før resultatene vises.
Skjermbildet Test Results (Testresultater)
viser enten et positivt eller negativt
resultat for en korrekt fullført test. Hvis
det oppstår en testfeil, viser skjermen
«Ugyldig». Se avsnittet Tolking av
resultater for informasjon om tolking av
resultater.

Kassér deler
Fest testbase//
overføringspatron
tron
taker
på provemottaker
og kast

Testresultater

10AX425

Bruker-ID: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Prosedyre
Gyldig kontroll

RSV: Positiv

Ny test

Skriv ut

Trykk på Skriv ut for å skrive ut testresultater, trykk på Ny test for å
kjøre en ny test eller trykk på Hjem for å gå til Hjem-skjermbildet.
Etter utskriften, eller hvis Ny test
eller Hjem velges, vil instrumentet be
deg åpne lokket og kassere de brukte
testkomponentene.

Alle testkomponenter vil være
sammenkoblet og kan nå fjernes fra
instrumentet og kasseres i samsvar med
nasjonale og lokale forskrifter.

 orsiktig: IKKE demonter overføringspatronen og testbasen før
F
kassering.
Lukk lokket. Instrumentet vil deretter
kjøre en selvtest før det viser Hjemskjermbildet eller skjermbildet Angi
pasient-ID med forrige valg.

Selvtest
Lukk lokk for å
fortsette.

Kassér deler
Åpne lokk.

Prosedyre for kvalitetskontroll av penseltest
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For QC-testing velger du Kjør QC-test på skjermbildet Hjem,
og følger instruksjonene som vises. Se Kjøre en QC-test i
ID NOW Instruments brukerhåndbok for nærmere detaljer.
1. Trykk på «Kjør QC-test»

2. Trykk «RSV»

6/Feb/2014
12:00pm

Hjem
Kjør
test

Kjør
QC-test

Gjennomgå
minne

Preferanser

Oppsett

Avlogging

Bekreft testtypen som skal passe til
QC-prøven tiltenkt for testing ved
å trykke på «OK» og deretter følge
instruksjonene på skjermen for å fullføre
testingen.

Kjør QC-test
Bekreft test:
RSV-test
Positiv QC-test
QC-prøve-ID:
I/A

Rediger QC-prøve-ID
Avbryt

OK

Brukeren har muligheten til å angi en ID
for QC-prøven som kjøres.

Kjør QC-tekst
Influensa A og B

Merk: QC-testen kjøres på samme måte som en direkte nasofaryngeal
penselprøve. Se avsnittet Kjøre en test ovenfor for trinnvise instruksjoner
for direkte nasofaryngeale penselprøver.

Strep A
RSV

3. Velg QC-testen som skal kjøres

4. Bekreft test

Kjør QC-tekst
Positiv QC-test
Negativ QC-test
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TOLKNING av RESULTATER
Når testen er fullført, vises resultatene tydelig på instrumentskjermen.
Instrumentskjerm

Tolkning av resultater
Positiv for RSV viral RNA.

Testresultater

10AX425

Bruker-ID: Abbottuser1

Hvis det mottas et ugyldig resultat, kan du kjøre en ekstra test med
samme prøvebeholder. Du må følge instruksjonene nedenfor:
•

Fjern den tilkoblede testbasen og overføringspatronen fra
instrumentet og koble testbaseporsjonen til en åpen UBRUKT
prøveholder. Den sammenkoblede testbasen og overføringspatronen
MÅ festes til en prøvebeholder før kassering. Prøvebeholderen fra
en ny overføringskassettpakke kan brukes til dette.

•

Fjern den blå prøvebeholderen separat og forsiktig fra instrumentet.
Prøvebeholderen skal sikre og holdes stående for å unngå søl av
væskeinnholdet.

•

Gå til Hjem-skjermbildet og start en ny test. Følg anvisningene på
skjermen, men når du blir bedt om å sette inn prøvebeholderen,
bruker du prøvebeholderen om igjen UTEN å fortynne
vattpinneprøven på nytt. Testen vil bli gjentatt med den gjenværende
væsken i prøvebeholderen. Det er ikke nødvendig å ta en ny
nasofaryngeal vattpinneprøve.

1/Jan/2013
11:22am
Prosedyre
Gyldig kontroll

RSV: Positiv

Ny test

Skriv ut

Negativ for RSV viral RNA.

Testresultater

10AX425

Bruker-ID: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Prosedyre
Gyldig kontroll

RSV: Negativ

Ny test

Skriv ut

Ugyldig.

Testresultater

10AX425

Bruker-ID: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Prosedyre
Gyldig kontroll

RSV: Ugyldig

Ny test

Umiddelbar g jentatt testing av prøvene
ved å følge instruksjonene nedenfor.

Skriv ut
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BEGRENSNINGER
•

Ytelsen til ID NOW RSV har kun blitt evaluert med prosedyrene
som oppgis på dette pakningsvedlegget. Endringer av disse
prosedyrene kan endre testens ytelse.

•

Ytelsen til ID NOW RSV avhenger av viral RNA-last og vil
kanskje ikke samsvare med cellekulturen som er utført på samme
prøve. Virale nukleinsyrer kan vedvare in vivo, uavhengig av
viruslevedyktighet. Påvisning av målanalytt(-er) innebærer ikke
at tilsvarende virus er infeksiøse, eller at de er årsakene til kliniske
symptomer

•

Det foreligger en risiko for falske negative resultater på grunn
av nærvær av sekvensvarianter i analysens virusmål. Hvis viruset
muterer i målregionene, er det mulig at RSV-viruser ikke kan
påvises, eller ikke vil kunne påvises like effektivt. Ugyldige resultater
kan dessuten forekomme hvis sekvensvarianten forekommer
i målsekvensen som g jenkjennes av det fluorescensmerkede,
molekylære signalstoffet.

•

Falske negative resultater kan forekomme hvis en prøve tas,
transporteres eller håndteres på feil måte. Falske negative resultater
kan forekomme hvis hvis det er utilstrekkelig virusmengde i prøven.

•

Mucin kan forstyrre RSV-påvisning på nivåer over 0,0625 % w/v.

•

Denne testen har ikke til hensikt å differensiere RSV-undertyper.
Hvis det er behov for å differensiere spesifikke RSV-undertyper,
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kreves det ytterligere testing i samråd med nasjonale eller lokale
offentlige helseinstanser.
•

Negative resultater utelukker ikke RSV-infeksjon, og skal ikke
utg jøre det eneste grunnlaget for pasientbehandling.

•

Denne testen er ikke evaluert for pasienter uten tegn og symptomer
på respiratorisk infeksjon.

•

Kryssreaktivitet med andre organismer i luftveiene enn de som
er testet i den analytiske spesifisitetsstudien, kan gi misvisende
resultater.

•

Denne analysen er ikke evaluert for individer med svekket
immunsystem.

•

Testen er en kvalitativ test, og gir ingen informasjon om den
kvantitative verdien for påviste organismer.

•

Positive og negative prediktive verdier avhenger i stor grad av
prevalens. Analysens ytelse ble etablert i 2015 og 2016. Positive
og negative prediktive verdier kan variere etter prevalens og
testpopulasjon.
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FORVENTEDE VERDIER

EGENSKAPER

Forekomsten av RSV varierer fra år til år. Frekvensen av positivitet
som finnes ved RSV-testing, avhenger av mange faktorer, herunder
prøvetakingsmetode, anvendt testmetode, tidspunkt på året, pasientens
alder og forekomst av sykdom på spesifikke steder. I en ID NOW RSV
prospektiv, klinisk flersenterstudie (beskrevet i avsnittet «Klinisk studie»
nedenfor), ble totalt 506 nasofaryngeale penselprøver ansett som
evaluerbare. Antall og prosent av RSV-positive tilfeller per spesifisert
aldersgruppe, som påvist av ID NOW RSV-analysen, presenteres
nedenfor:

Klinisk studie:

RSV-positive per ID
Aldersgruppe
(År)

NOW™

RSV-analyse per aldersgruppe

Antall
nesepenselprøver

Antall
RSVpositive

RSVpositivitetsfrekvens

<1

122

58

48 %

1 til 5

243

82

34 %

6 til 10

58

0

0%

11 til 18

41

1

2%

≥60

42

5

12 %

Totalt

506

146

29 %
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Kliniske ytelsesegenskaper for ID NOW RSV ble evaluert i en prospektiv
flersenterstudie i løpet av sesongen 2015–2016 i USA. Totalt deltok ni
studiesteder rundt i USA.

I denne studien ble to nasofaryngeale penselprøver tatt fra et av
neseborene hos hver av pasientene, med vanlige prøvetakingsmetoder.
På alle stedene ble en nasofaryngeal prøve testet direkte på ID NOW
RSV, i samsvar med testprosedyren for direkte nasofaryngeal

penselprøve. Den andre nasofaryngeale prøven ble eluert med 3 mL
med virustransportmedium (VTM). Prøvene ble behandlet og testet
med bruk av ID NOW RSV-analysen i samsvar med testprosedyren for

nasofaryngeal penselprøve eluert i virustransportmedium. En FDAgodkjent test for polymerasekjedereaksjon i sanntid (RT-PCR) ble
benyttet som sammenligningsmetode i denne studien. Alle avvikende
prøver ble testet med en annen FDA-godkjent RT-PCR-analyse.
Ekstern kontrolltesting med positive og negative ID NOW RSVkontroller ble utført før prøvetesting hver dag og på hvert ID NOW
Instrument som ble brukt i studien, ved alle forsøksstedene.
Totalt ble 530 nasofaryngeale penselprøver påmeldt denne studien. 24
av disse prøvene tilfredsstilte ikke kvalifiseringskravene. Totalt ble 506
nasofaryngeale penselprøver ansett å kunne evalueres. Fordelingen av
pasientenes alder og kjønn for prøvene som kunne evalueres, presenteres
i tabellen nedenfor.

ID NOW RSV Pakningsvedlegg

Fordeling av alder og kjønn

Nasofaryngeal penselprøve eluert i virustransportmedium
ID NOW™ RSV vs. sammenligningsmetoden

Aldersgruppe (år)
<1

Kvinne
56

Mann
66

1 til 5

114

129

6 til 10

27

31

Positiv

11 til 18

19

22

≥60

20

22

Totalt

236

270

ID NOW™ RSV

Direkte nasofaryngeal penselprøve ID NOW™ RSV vs.
sammenligningsmetoden

Positiv

Sammenligningsmetode
Positiv
137

Negativ
7a

Totalt
144

Negativ

2

351

353

Totalt

139

358

497

Sensitivitet: 137/139 98,6 % (95 % CI: 94,9 % – 99,6 %)
Spesifisitet: 351/358 98,0 % (95 % CI: 96,0 % – 99,0 %)
a

RSV-nukleinsyre ble påvist i 6/7 falske positive prøver med bruk av en FDAgodkjent molekylær test
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Negativ
8a

Totalt
146

Negativ

2

353

355

Totalt

140

361

501

Sensitivitet: 138/140 98,6 % (95 % CI: 94,9 % – 99,6 %)

Sammenlignet med sammenligningsmetoden RT-PCR, presenteres
ytelsen til ID NOW RSV i tabellene nedenfor.

ID NOW™ RSV

Sammenligningsmetode
Positiv
138

Spesifisitet: 353/361 97,8 % (95 % CI: 95,7 % – 98,9 %)
RSV-nukleinsyre ble påvist i 6/8 falske positive prøver med bruk av en FDAgodkjent molekylær test
a

Under den prospektive kliniske studien var den innledende
ugyldighetsraten for direkte nasofaryngeale penselprøver (før g jentatt
testing, i henhold til produktets instruksjoner) på 4,1 % (21/506)
(95 % CI: 2,7 % til 6,3 %). Etter g jentatt testing i samsvar med
produktanvisningene var den ugyldige raten 0,8 % (4/506) (95 % CI:
0,3 % til 2,0 %).
Den innledende ugyldighetsraten for nasofaryngeale penselprøver
eluert i virustransportmedium, var 2,2 % (95 % CI: 1,2 % til 3,9 %).
Etter g jentatt testing i samsvar med produktanvisningene var den
ugyldige raten 0 % (0/506) (95 % CI: 0,0 % til 0,8 %).
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ANALYTISKE STUDIER:

Reproduserbarhetsstudiens kvalitative resultater fra sted til sted

Repeterbarhet
En repeterbarhetsstudie av ID NOW RSV ble g jennomført av
operatører fra tre steder med paneler med blindkodede prøver med
negative, høye negative, lave positive (på deteksjonsgrensen) og
moderate positive (over deteksjonsgrensen) RSV A- og B-prøver.
Deltakere testet flere prøver av hvert panelmedlem på fem forskjellige
dager. Påvisningsraten med forventede resultater for RSV. A moderate
positive og lave positive prøver var henholdsvis 100 % (89/89) og
98,9 % (89/90). Påvisningsraten med forventede resultater for RSV
B moderate positive og lave positive prøver var henholdsvis 98,9 %
(89/90) og 100 % (90/90). Alle de sanne negative prøvene (90) ga
negative testresultater. Det var ingen signifikante forskjeller innenfor
serien (like prøver testet av én operatør), mellom seriene (fem
forskjellige dager), mellom steder (tre steder) eller mellom operatører
(ni operatører).
Reproduserbarhetsstudiens kvalitative resultater fra sted til sted
(påvisningsrater) fremstilles i tabellen nedenfor:
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STED

Prøvekategori

2

Sted 2

Sted 3

LP1
RSV A

Påvisningsrate

96,7 %

100 %

100 %

(antall)

29/30

30/30

30/30

MP1
RSV A

Påvisningsrate

100 %

100 %

100 %

(antall)

29/29

30/30

30/30

LP1
RSV B

Påvisningsrate

100 %

100 %

100 %

(antall)

30/30

30/30

30/30

MP1
RSV B

Påvisningsrate

100 %

96,7 %

100 %

(antall)

30/30

29/30

30/30

Påvisningsrate

100 %

100 %

100 %

(antall)

30/30

30/30

30/30

TN1,2
1

Sted 1

Total påvisningsrate
og 95 % CI
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 %)

Lav positiv (LP), Moderat positiv (MP), Sann negativ (TN)
Påvisningsraten korrelerer med prosentandelen av negative resultater.

Analytisk sensitivitet (deteksjonsgrense)
Deteksjonsgrensen (LOD) til ID NOW RSV-analysen ble fastslått med
bruk av en karakterisert stamme av RSV A og RSV B.
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Antatt negative penselprøver ble eluert i UTM. Eluerte prøver ble
kombinert og godt blandet for å produsere et klinisk matrisebad som
ble brukt som fortynner. Alle RSV-stammene ble fortynnet i dette
naturlige neseprøvebadet for å produsere virusfortynninger til testing.
Leverandøranskaffede virusstammer ble retitrert, og konsentrasjonene
(i TCID50/mL) ble fastslått ved bruk av standard virologisk metode.
Konsentrasjonen for hver fortynning (i genomekvivalenter/mL) ble også
vurdert ved bruk av laboratorieutviklet og -validert, kvantitativ PCRanalyse.
Konstruerte penselprøver ble klarg jort ved å belegge penselen med
10 mikroliter av hver virusfortynning. De konstruerte testprøvene ble
testet uten videre fortynning i virustransportmedium i samsvar med
testprosedyren for direkte nesepenselprøver.
Konstruerte penselprøver eluert i VTM ble også testet i henhold
til testprosedyren for nasofaryngeal penselprøve eluert i
virustransportmedium.
LOD for hver RSV-stamme som ble testet, ble fastslått som den
laveste viruskonsentrasjonen som ble registrert ≥ 95 % av tiden (dvs.
konsentrasjonen der minst 19 av 20 replikater testet positivt).
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De bekreftede LOD-nivåene i naturlig neseprøvematrise for både
direkte penselprøve og prøve eluert i VTM for hver testede RSVstamme, presenteres i tabellene nedenfor:
Studieresultater for påvisningsgrense (LOD) –
Direkte penselprøvetesting
RSV-stamme
RSV A/2
RSV B/9320

LOD (TCID50/mL)

LOD (genomekvivalenter/mL)

5,82 x 102

7,80 x 104

6,0 x 10

1

5,43 x 103

Studieresultater for påvisningsgrense (LOD) –
Testing av penselprøver eluert i VTM
RSV-stamme
RSV A/2
RSV B/9320

LOD (TCID50/mL)

LOD (genomekvivalenter/mL)

9,15 x 103

1,06 x 106

2

1,48 x 105

9,64 x 10

Analytisk reaktivitet (inklusivitet)
Reaktiviteten til ID NOW RSV-analyser ble evaluert med et panel av
tre (3) RSV-stammer.
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ID NOW RSV-analysen registrerte alle stammene som ble testet ved
konsentrasjonene oppgitt i tabellen nedenfor:
Studieresultater for analytisk reaktivitet
Stamme

Undertype

Testkonsentrasjon (i PFU/mL eller
genomekvivalenter)
PFU/mL

Genomekvivalenter/mL

ID NOW™
RSV-resultat
(n=3)

1,75 x 103

Positiv

A Long

A

9,38 x 10

B1

B

1:20 000

2,37 x 103

Positiv

18537

B

-1

3

Positiv

-2

1,00 x 10

1,37 x 10

Analytisk spesifisitet (kryssreaktivitet)
For å bestemme den analytiske spesifisiteten for ID NOW RSV ble
40 kommensale og patogene mikroorganismer (21 bakterier, 18 virus
og 1 g jærsopp) som kan være tilstede i nesegangen eller nesesvelget,
testet. Alle følgende mikroorganismer var negative ved testing i
konsentrasjoner fra 103 til 1010 celler/mL eller CFU/mL (bakterier), 104
til 108 TCID50/mL (virus) og 108 cells/mL (g jærsopp).
Bakterie
Bordetella pertussis
Corynebacterium diphtheriae
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae

Neisseria meningitidis
Neisseria sicca
Neisseria subflava
Proteus vulgaris*
Pseudomonas aeruginosa

Bakterie
Lactobacillus plantarum
Legionella pneumophila
Moraxella/Branhamella catarrhalis*
Mycobacterium – tuberkulose
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptokokker, gruppe A
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus salivarius

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

Humant metapneumovirus
Influensa A
Influensa B
Meslinger (Edmonston)
Kusma (Enders)
Parainfluensa 1
Parainfluensa 2
Parainfluensa 3
Rhinovirus type 1A

Gjærsopp
Candida albicans
*N
 oe kryssreaktivitet ble observert for E. coli ved konsentrasjoner over 2,75 x109,
Moraxella catarrhalis ved konsentrasjoner over 1,50 x109 og Proteus vulgaris ved
konsentrasjoner over 4,69 x 108.
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i tillegg ble det utført en in silico analyse for å bestemme om det er
signifikant overlapping mellom ID NOW RSV målnukleinsyre og
genomene til følgende mikroorganisme i de øvre luftveier. Ingen av
organismene hadde en genomisk sekvens som var signifikant lik
ID NOW RSV målsekvenser.
Bakterie
Bordetella bronchiseptica
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis

Neisseria mucosa
Proteus mirabilis

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

Coronavirus NL63
Coxsackievirus B35
Echovirus 6
Echovirus 9
Echovirus 11
Enterovirus 71

Stoff

Konsentrasjon

Mucin

0,0625 %

Fullblod

20 %

Afrin PumpMist Original

20 %

Sjøvann

20 %

Chloroseptic Max

20 %

Zicam Allergy Relief

20 %

Beclomethasone

0,068 mg/mL

Budesonide

0,051 mg/mL

Deksametason

0,48 mg/mL

Flunisolid

0,04 mg/mL

Fluticasone propionate

0,04 mg/mL

Mometasone furoate

0,04 mg/mL

Mupirocin

Forstyrrende stoffer

De følgende stoffene, som naturlig finnes i luftveisprøver, eller som kan
kunstig tilføres nesegangen eller nesesvelget, ble evaluert med
ID NOW RSV ved de angitte konsentrasjonene, og ble ikke påvist å ha
noen innvirkning på testytelsen.
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1%

NeoSynephrine Cold & Sinus Extra Strength
Spray

4,3 mg/mL

Tobryamycin

1,44 mg/mL

Triamcinolon

0,04 mg/mL

Zanamivir (Relenza)

0,284 mg/mL
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Hemming av andre mikroorganismer
ID NOW RSV-testytelsen ble vurdert under påvirkning av andre
respiratoriske patogener enn RSV. Leverandøranskaffede beholdninger
av RSV A- og B-stammer ble fortynnet i UTM til omtrent 3 ganger
påvisningsgrensen. Konstruerte, positive RSV A- og B-penselprøver
ble klarg jort ved å belegge penselen med 10 mikroliter av hver
virusfortynning. Det følgende panelet med ikke-RSV virus ble testet
ved konsentrasjonene oppgitt i tabellen nedenfor, og ble funnet å ikke
ha noen innvirkning på testytelsen.
Viruspanel

Konsentrasjon (TCID50/mL)

Adenovirus type 1

1,58 x 107

Rhinovirus type 1A

1,58 x 107

Influensa A

5,00 x 106

Influensa B

1,00 x 108

Overføringskontaminasjon
En analytisk studie av overføringskontaminasjon ble utført for å vise at
det er liten risiko for falske positive resultater som resultat av overføring
eller krysskontaminasjon når anbefalt laboratoriepraksis følges ved
bruk av ID NOW RSV-testen. Leverandøranskaffede beholdninger
av RSV A- og B-stammer ble fortynnet i UTM til omtrent 30 ganger
påvisningsgrensen. Konstruerte, positive RSV A- og B-penselprøver
ble klarg jort ved å belegge penselen med 10 mikroliter av hver
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virusfortynning. I forsøket ble det vekslet 15 ganger mellom å teste
konstruerte positive prøver og å teste negative testprøver. I tillegg ble
en testing av konstruerte positive VTM-prøver alternert med negative
VTM-prøver ved å følge testprosedyren for nasofaryngeale penselprøver
eluert i virustransportmedium for totalt 15 runder. Det ble ikke observert
falske positive resultater i denne studien.

Studier med CLIA-fritak:
Som del av den prospektive studien (som beskrevet i delen om
ytelseskarakteristika ovenfor), ble nøyaktigheten til ID NOW RSV
evaluert når den ble brukt av operatører uten laboratorieerfaring, og som
var representanter for teststeder med CLIA-fritak (tiltenkte brukere).
Studien ble utført ved ni (9) steder med CLIA-fritak, og i alt 28 tiltenkte
brukere deltok. Operatørene ble ikke gitt noen opplæring i bruk av
testen.
Ytelsen til ID NOW RSV-testen når den benyttes av tiltenkte brukere
ved et CLIA-fraviket teststed, er beskrevet ovenfor i avsnittet ”Klinisk
studie”.
Det ble g jennomført en studie for å evaluere ytelsen til ID NOW RSV
med svakt reaktive prøver, testet av brukere uten opplæring.
Randomiserte, blindkodede paneler med negative og lavt positive
prøver (nært påvisningsgrensen {LOD} eller analysegrensen) RSV Aog B-prøver (under LOD) ble testet med ID NOW RSV-testen på 3
CLIA-fritatte steder (63 tester totalt). Ni brukere uten opplæring deltok
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i studien fra stedene med CLIA-fritak. Paneltestingen ble g jennomført
over minst 6 dager på hvert sted, og ble integrert i brukernes daglige
arbeidsflyt. Ytelsen til ID NOW RSV med prøver nær analysegrensen,
var akseptabel når analysen ble brukt av brukere uten opplæring, som
vist i tabellen nedenfor.

SYMBOLER
BASE

Ømtålig, behandles forsiktig

Testbase

Overføringspatron

Prøvebeholder

Kun på resept
(kun i USA)

Forsiktig, les medfølgende
dokumentasjon

ID NOW™ RSV-testing av prøver nær analysegrensen (LOD)
Brukere uten opplæring
Prøvetype

% deteksjon

95 % CI

RSV A lav positiv

100 % (63/63)

94,3 %, 100 %

RSV B lav positiv

100 % (63/63)

94,3 %, 100 %

0 % (0/63)

0 %, 5,7 %

Sann negativ

Med bruk av risikoanalyse som retningslinjer, ble det g jennomført
analytiske fleksibilitetsstudier på ID NOW RSV. Strep A. Studiene viste
at testen er insensitiv for påkjenningene av miljøforhold og potensielle
brukerfeil.
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