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ID NOW™ RSV-testet, som utförs på ID NOW Instrument är
ett snabbt molekylärt in vitro-diagnostiskt test som använder
isoterm teknik för nukleinsyraförstärkning för kvalitativ detektion
av virus-RNA från respiratoriskt syncytialt virus (RSV) på direkta
nasofaryngeala provpinnar och nasofaryngeala provpinnar som eluerats
i virustransportmedium från patienter med tecken och symptom på
luftvägsinfektion. Det är avsett att användas som ett hjälpmedel för
diagnos av RSV hos barn < 18 år och vuxna ≥ 60 år tillsammans med
kliniska och epidemologiska riskfaktorer.

För användning med ID NOW™ Instrument
För användning med prover från nasofarynx
Endast avsedd för in vitro-användning

ÖVERSIKT över och FÖRKLARING av TESTET

CLIA-KOMPLEXITET: DISPENS
För nasofarynxpinnar (testade direkt eller efter eluering i
virustransportmedel)
Ett dispensintyg krävs för att utföra detta test i CLIA-dispensmiljö.
Kontakta hälsovårdsmyndigheterna för att erhålla information om
CLIA-dispens och ett dispensintyg. Ytterligare information om CLIAdispens finns på Centers for Medicare and Medicaids webbplats på
www.cms.hhs.gov/CLIA.
Underlåtenhet att följa anvisningarna eller ändring av testsystemets
anvisningar kommer att leda till att testet inte längre uppfyller
dispenskraven.

Respiratoriskt syncytialt virus (RSV) är den viktigaste orsaken till
luftvägssjukdomar hos spädbarn och småbarn, och den huvudsakliga orsaken
till spädbarnsbronkit. Det är den vanligaste orsaken till att spädbarn och
småbarn läggs in på sjukhus i industriländerna. Enbart i USA drabbas varje
år 85 000–144 000 spädbarn av RSV-infektioner och behöver läggas in
på sjukhus, vilket står för 20–25 % av alla fall av lunginflammation och 70 %
av fallen av luftrörskatarr på sjukhus. Den globala RSV-sjukdomsbördan
uppskattas till 64 miljoner fall och 160 000 dödsfall varje år.1
RSV-sjukdom inkluderar ett brett urval av symptom, från rinit och otitis
media till lunginflammation och luftrörskatarr. Spridning av viruset från
kontaminerade nasala sekret sker via stora respiratoriska droppar. Nära
kontakt med en smittad person eller en kontaminerad yta krävs för
överföring.
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RSV är också ett betydande problem hos äldre, hos personer med
hjärt-/lungsjukdomar och hos personer med nedsatt immunförsvar.
Frekvensen av RSV-infektioner på ålderdomshem i USA är ca 5–10 %
per år, med 2–8 % dödlighet, vilket medför ca 10 000 dödsfall per år
bland personer > 64 år.1
Snabb diagnostik, med ökad känslighet, är nödvändig för att tillförlitligt
påvisa RSV, vilket möjliggör omedelbar och effektiv patienthantering.
Snabb, korrekt diagnos av RSV kan leda till kortare sjukhusvistelser
och lägre kostnader, minskad antibiotikaanvändning, färre sekundära
komplikationer och mer effektiva åtgärder för infektionskontroll.2
ID NOW RSV är ett instrumentbaserat, isotermiskt test som snabbt
(på så kort tid som 13 minuter) kvalitativt påvisar RSV A och RSV B
i prover från nasofarynx med hjälp av provpinnar som eluerats i
virustransportmedia. ID NOW Instrument är kompakt och har ett
smidigt grafiskt användargränssnitt för patientnära användning på
sjukhus och andra vårdinrättningar. ID NOW RSV-satsen innehåller
alla komponenter som krävs för att utföra en analys för RSV på
ID NOW Instrument.

TESTPRINCIPER
ID NOW RSV använder isotermisk teknik för nukleinsyraförstärkning,
för kvalitativ bestämning av RSV A- och RSV B-virusens nukleinsyra. Den
består av en provmottagare som innehåller elueringsbuffert, en testbas med
två förslutna provrör som vart och ett innehåller en lyofiliserad pellet, en
kassett för överföring av det eluerade provet till testbasen och ID NOW
Instrument.
Provrören i testbasen innehåller de reagenser som krävs för förstärkning
av RSV A respektive B, men också en intern kontroll. Mallarna (som
liknar primers) avsedda att rikta sig mot RSV A RNA, förstärker en
bestämd region i den icke-strukturella genen NS2, medan mallarna
avsedda att förstärka RSV B RNA riktar sig mot nukleokapsidgenen N.
Fluorescensmärkta spårmolekyler används för att specifikt identifiera
var och en av de förstärkta RNA-målen.
Analysen utförs genom att provmottagaren och testbasen sätts
in i ID NOW Instrument. Provet läggs till i provmottagaren och
överförs via överföringskassetten till testbasen, vilket sätter i gång
målförstärkningen. Uppvärmning, blandning och detektion utförs
av instrumentet, och resultaten rapporteras automatiskt som RSVpositiva, -negativa eller ogiltiga.
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REAGENSER och MATERIAL

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Medföljande material

1. Enligt USA:s federala lagstiftning får denna enhet endast säljas av
legitimerad läkare eller på legitimerad läkares ordination.
2. Ska användas tillsammans med ID NOW Instrument.
3. Resultatkarakteristika för detta test har fastställts endast med
provtypen som anges i avsnittet Avsedd användning. Hur denna
analys fungerar med andra typer av prover eller preparat har inte
utvärderats.
4. Behandla alla prover som potentiellt smittsamma. Följ allmänna
försiktighetsåtgärder vid hantering av prover, denna sats och dess
innehåll.
5. Korrekt insamling, lagring och transport av prover är av största vikt
för korrekta resultat.
6. Låt testdelarna ligga kvar i de förseglade foliepåsarna tills precis före
användning. Förvaring av testkomponenter som inte är förpackade i
påsar, vid temperaturer över 30 °C eller vid hög relativ luftfuktighet
före användning kan leda till ogiltiga eller falska resultat.
7. Manipulera inte testdelarna före eller efter användning.
8. Använd inte satsen efter dess utgångsdatum.
9. Blanda inte komponenter från kit med olika lotnummer.
10. Lösningar som har använts för att tillverka provpinnen för
det positiva kontrollprovet inaktiveras med standardmetoder.
Patientprover, kontroller och testsdelar ska dock hanteras som
potentiellt smittbärande. Vidta gällande försiktighetsåtgärder för
smittorisk under användning och avfallshantering.
11. Om några analyskomponenter tappas, spricker, visar sig vara
skadade eller öppnade vid mottagandet, ska de INTE ANVÄNDAS
utan istället kasseras. Använd inte sax eller vassa föremål för att
öppna foliepåsar eftersom testdelarna kan skadas.

Testbaser:
BASE

Provmottagare:
Överföringskassetter:

Nasofarynxprovpinnar:

Orange plastkomponenter, som innehåller
två provrör med lyofiliserade reagenser för
målinriktad förstärkning av virus-RNA från
RSV A och RSV B.
Blå plastkomponenter som innehåller
2,5 ml elueringsbuffert.
Vita plastkomponenter används för att
överföra 2 x 100 µl provextrakt från
provmottagaren till testbasen.
Sterila provpinnar för användning med
ID NOW RSV-testet.

Provpinne för positiv
kontroll:

Provpinnen för positiv kontroll är belagd
med inaktiverade RSV A- och B-virus.
Provpinne för negativ
Korrekta negativa resultat fås med en steril
kontroll:
provpinne för provtagning från nasofarynx.
Engångspipetter i plast, som kan leverera 200 µl VTM-prov
Bipacksedel
Snabbguide

Material som behövs, men som ej medföljer
ID NOW Instrument
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12. Öppna inte provmottagaren innan du placerar den i instrumentet.
Det kommer att hindra elueringsbufferten från att nå avsedd
temperatur och kan påverka analysens resultatkarakteristika.
13. Om provmottagaren spills vid öppning ska du rengöra instrumentet
enligt instruktionerna i instrumentets bruksanvisning och avbryta
testet. Upprepa testet med en ny provmottagare.
14. Alla testkomponenter måste tas bort från instrumentet i enlighet
med anvisningarna för avlägsnande som visas på instrumentet, och
kasseras i enlighet med nationella och lokala bestämmelser. Delarna
får inte separeras när de har monterats.
15. Alla teststycken är avsedda för engångsbruk. Får inte användas med
flera prover.
16. Efter reaktionen innehåller testbasen stora mängder
förstärkt målsubstans (amplikon). Ta inte isär testbasen och
överföringskassetten. I händelse av ett positivt prov kan detta
leda till amplikonläckage och potentiellt falskt positiva provsvar för
ID NOW RSV.
17. På grund av den höga känsligheten i analyserna som körs på
instrumentet kan kontaminering av arbetsområdet med tidigare
positiva prover orsaka falskt positiva resultat. Hantera prover
i enlighet med standardlaboratoriepraxis. Rengör instrument
och omgivande ytor enligt anvisningarna i rengöringsavsnittet
i instrumentets bruksanvisning. Se avsnitt 1.6, Underhåll och
rengöring, för mer information.
18. Rör inte toppen på kontrollprovpinnarna. Korskontamination med
de positiva kontrollprovpinnarna kan uppstå på grund av den höga
sensitiviteten hos analyserna som körs på instrumentet.

FÖRVARING och STABILITET
Förvara kitet i 2–30 ˚C. ID NOW RSV-satsen är stabil till
utgångsdatumet som står tryckt på ytterförpackningen och behållarna.
Se till att alla testkomponenter är i rumstemperatur före användning.

KVALITETSKONTROLL
ID NOW RSV har integrerade procedurkontroller. Resultatet
av procedurkontrollen visas på skärmen och lagras automatiskt i
instrumentet med varje testresultat. Detta kan granskas senare genom
att välja Kontrollera minnet på instrumentet.

Procedurkontroller
ID NOW RSV har en intern kontroll som är avsedd att kontrollera
funktionen hos förstärknings-/detektionsprocessen och reagenserna.
I positiva prover, där förstärkningen av målsubstansen är stark,
ignoreras den interna kontrollen och förstärkningen av målsubstansen
fungerar som ”kontroll” för att bekräfta att det kliniska provet inte var
hämmande och att analysreagensets resultatkarakteristika var robusta.
I mycket sällsynta fall kan kliniska prover innehålla hämmare som ger
upphov till ogiltiga resultat.
Om Procedurkontroll giltig visas på instrumentskärmen indikerar det att
analysreagenserna bibehöll sin funktionella integritet och att provet inte
signifikant hämmade resultatkarakteristika för analysen.
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Externa positiva och negativa kontroller
God laboratoriepraxis föreskriver att positiva och negativa kontroller bör
användas för att säkerställa att testreagenser fungerar och att testet utförs
korrekt. Satser med ID N0W RSV innehåller en provpinne för positivt
kontrollprov samt sterila provpinnar som kan användas som negativa
kontrollprov. Dessa provpinnar används för att övervaka hela analysen.
Testa dessa provpinnar en gång för varje ny leverans som mottas och en
gång för varje otränad användare. Ytterligare kontroller kan testas för att
följa lokala, statliga och/eller federala bestämmelser, ackrediteringsgrupper
eller ditt laboratoriums standardprocedurer för kvalitetskontroll.

PROCEDUR för PROVPINNE
Positiva och negativa kontroller ska testas enligt anvisningarna i Run
QC Test [Utföra kvalitetskontroll/QC-test] på ID NOW Instrument.
En positiv kontrollpinne ingår i satsen. Använd en steril provpinne som
finns i satsen som det negativa kontrollprovet. Se testproceduren för
kvalitetskontroll av provpinnar eller instrumentets bruksanvisning för
mer information.
Obs! ID NOW Instrument anger resultatet av kvalitetskontrollen som
”Giltigt” eller ”Ogiltigt”. RSV positivt utfall av kvalitetskontrollen anger ett
positivt resultat för både RSV A och RSV B.
Om de korrekta testresultaten inte erhålls ska du inte utföra
patienttester eller rapportera patientresultat. Kontakta teknisk support
under normal arbetstid innan du testar patientprover.

INSAMLING och HANTERING av PROVER
Använd nyligen insamlade prover för bästa resultatkarakteristika.
Otillräcklig provinsamling eller felaktig hantering/förvaring/transport av
prover kan leda till felaktiga resultat.

Nasofarynxprov

För optimala resultatkarakteristika ska du använda provpinnarna som
medföljer testsatsen. Använd alternativt sterila provpinnar av rayon,
skumplast eller flockad borste med böjligt skaft för att ta ett prov från
nasofarynx.
Provpinnar av kalciumalginat och Puritan Purflock® Ultra flockade
provpinnar är inte lämpliga att användas i den här analysen.
Ta ett prov från nasofarynx genom att försiktigt föra in provpinnen i den
näsborre ur vilken det rinner mest, eller den mest täppta näsborren om
synligt flöde saknas. För pinnen rakt bakåt, utan att rikta toppen uppåt
eller nedåt. Passagen genom näsan löper parallellt med näsbotten, inte
med parallellt näsryggen. Rotera pinnen mjukt och för in pinnen genom
näsborren parallellt med gommen tills den når nasofarynx, håll den
där några sekunder och drag sedan tillbaka pinnen medan du långsamt
roterar den.
För att säkra korrekt provtagning ska pinnen föras in till ett djup
halvvägs mellan näsan och öronloben. Detta motsvarar ungefär halva
pinnens längd. ANVÄND INTE ALLTFÖR STARK KRAFT för att
föra in pinnen. Pinnen bör glida in mjukt, med minimalt motstånd. Om
det uppstår motstånd ska pinnen dras tillbaka något utan att dras ut ur
näsborren. Höj pinnens bakände och för den framåt mot nasofarynx.
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TRANSPORT och FÖRVARING av PROVER
Direkta nasofaryngeala provpinnar ska analyseras så fort som möjligt
efter provtagning. Om omedelbar testning inte är möjlig kan den
nasofaryngeala provpinnen förvaras i sin originalförpackning vid
rumstemperatur (15-30 °C) upp till två
(2) timmar före testning. Om den nasofaryngeala provpinnen ska
förvaras längre än två (2) timmar måste den hållas kyld vid 2–8 °C och
testas inom 24 timmar från tidpunkten för provtagning.
Om transport av nasofarynxprover krävs, är den transportmedia som
anges nedan testad och godkänd för användning i ID NOW RSV. Eluera
provpinnen i 0,5 till 3,0 ml saltlösning eller virustransportmedium
genom att rotera provpinnens huvud i vätskan i 10–20 sekunder, inom
1 timme efter provinsamling. Ta sedan bort pinnen och kassera den.
Om omedelbar testning inte är möjlig, kan de eluerade proverna hållas
i rumstemperatur (15–30 °C) upp till åtta (8) timmar före testning.
Om den eluerade provpinnen förvaras längre än åtta (8) timmar måste
det kylas till 2–8 °C och testas inom 24 timmar från tidpunkten för
provtagning. Vid behov kan provet transporteras vid 2–8 °C i en
tättslutande behållare.
Snurra försiktigt prover som eluerats i transportmedia innan de
testas. Om proverna har förvarits i kylskåp måste de värmas till
rumstemperatur innan de testas med ID NOW RSV.

Transportmedium:

Amie’s Media
Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM)
M4 Media
M4-RT Media
M5 Media
M6 media
Fosfatbuffrad saltlösning
Saltlösning
Tryptosfosfatbuljong
Kalvinfunderingsbuljong (Veal Infusion Broth)
Universaltransportmedium
Starplex Multitrans Media
Vircell Media

TESTPROCEDUR
Gör följande innan du utför provtagnin och analys med ID NOW RSV:
• Låt alla prover nå rumstemperatur.
•

Låt alla teststycken nå rumstemperatur.

•

Kontrollera att en reagenspellet syns på botten av varje reaktionsrör
innan testbasen förs in i ID NOW Instrument. Använd inte
testbasen om en pellet inte syns på botten av varje reaktionsrör.

Obs! Det rekommenderas att späda provet så lite som möjligt, då detta kan
minska testets känslighet.
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Utföra ett test:
Steg 1
Slå på ID NOW Instrument genom att
trycka på strömbrytaren
på sidan av
instrumentet.

Influensa A och B

Välj provtyp
Ange eller scanna användar-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

Detta påbörjar testprocessen.

Detta startar RSV-testet.

RSV

Tryck på ” ” efter inmatningen

Tryck på ”Kör test”

Kör test

Strep A

Obs! Om enheten lämnas obevakad i en
timme övergår den till energisparläge med
svart skärm. Tryck på skärmen om du vill
återställa enheten till aktiv visning.
Ange användar-ID

Tryck på ”RSV”

6/Feb/2014
12:00pm

Hem
Kör
test

Inställningar

Kör
Kontrollera
kvalitetstest
minnet

Inställning

Om provtypen redan har angetts av
Admin, går instrumentet automatiskt
vidare till nästa steg.

Kör test
Välj provtyp

Provpinne
Virustransportmedium

Ange patient-ID antingen med
tangentbordet på skärmen eller
streckkodsläsaren Tryck på ” ”.
Kontrollera att ID-numret matades in
korrekt och tryck sedan på ” ” för att
bekräfta inmatningen.

Logga ut
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Ange eller scanna patient-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

Steg 2
Öppna locket och för in den orange
testbasen i den orange testbashållaren

Kör test

Steg 1 av 6

Öppna locket.

Försiktighet! Använd inte alltför
mycket kraft eftersom det kan
skada instrumentet.
Kör test

Steg 2 av 6

Sätt in testbas i
instrumentet.

Försiktighet! När testbasen väl har placerats i hållaren, har
användaren 10 minuter på sig att bekräfta testet. Om testet
inte bekräftas inom 10 minuter, kommer instrumentet att
avbryta och testbasen måste avlägsnas och kasseras.
Om en felaktig testbas har förts in ska denna tas bort och kasseras.
Stäng locket. Instrumentet kommer sedan att köra ett självtest innan
den fortsätter till startskärmen. Tryck på Kör test och starta om testet
med användning av den korrekta testbasen.

Steg 3
För in den blåa provmottagaren i den blåa
provmottagningshållaren
Bekräfta att korrekt test visas på
skärmen.
Tryck på ”OK” för att fortsätta.

Försiktighet! Använd inte alltför
mycket kraft eftersom det
kan skada instrumentet.

Kör test
Bekräfta test:
RSV-test

OK

Kör test

Steg 3 av 6

Placera
provmottagaren i
hållaren.

Försiktighet! Bekräfta att folieförseglingen på provmottagaren
anger att den är avsedd för användning med ID NOW RSV.
Om inte, ta bort provmottagaren och byt ut den mot en ny
provmottagare för ID NOW RSV.
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Steg 4
 örsiktighet! När provmottagaren väl har placerats i hållaren,
F
har användaren 10 minuter på sig att starta testet (steg 3
t.o.m. 5). Om testet inte startas inom 10 minuter, kommer
instrumentet att avbryta och alla testdelar (testbas och
provmottagare) måste avlägsnas och kasseras. Instrumentet
fortsätter till hemsidan. Tryck på Kör test för att starta om
testet med en ny testbas och provmottagare.
Vänta tills provmottagaren värmts upp.
Försiktighet! TA INTE BORT
FOLIEFÖRSEGLINGEN
FÖRRÄN DU UPPMANAS TILL
DETTA AV INSTRUMENTET.
Stäng INTE locket och för inte in
provet förrän instrumentet anmodar
dig att göra detta.

Kör test
Värmer upp...
1:55 återstår

Steg 3 av 6

Testprocedur för direkta näsprover
Ta bort folieförseglingen och placera
patientprovpinnen som ska testas i
provmottagaren när apparaten anmodar
dig att göra detta.

Kör test

Steg 4 av 6

Ta bort försegling.
Blanda provpinnen i
10 sekunder och
n.
kassera provpinnen.
(6:37)

OK

Rör runt provpinnen kraftigt i vätskan
i 10 sekunder. Tryck provpinnens topp
mot sidan av provmottagaren under
blandningens gång. Detta hjälper till att lösa
ut provet från provpinnen. När provpinnen
tagits bort ska du omedelbart trycka på
”OK” för att fortsätta.

Kör test

Steg 4 av 6

Ta bort försegling.
Blanda provpinnen i
10 sekunder och
kassera provpinnen.
n.
(6:37)

OK

Försiktighet! Se till att provmottagaren blir kvar i instrumentet
när du tar bort folieförseglingen, genom att placera två fingrar
längs den yttre kanten av provmottagaren för att hålla den på
plats. Om provmottagaren spiller efter uppvärmning, ska du
avbryta testet genom att trycka på hemknappen. Ta bort och
kassera testdelarna (provmottagare och testbas) och rengör
instrumentet. Tryck på Kör Test för att starta ett nytt test med en
ny testbas och provmottagare.
Kassera provpinnen.
Gå vidare till steg 5a.
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Steg 5a

Testprocedur för prov från nasofarynx som eluerats i
virustransportmedium
När du uppmanas till detta, ska du ta
bort folieförseglingen och tillsätta 0,2
ml av provet till provmottagaren med
användning av en precisionspipett med
engångsspets som medföljer i satsen.

Kör test

Steg 4 av 6

Lyssna efter ett klick.

Ta bort
förseglingen.
Tillsätt 0,2 ml
prov och blanda
i 10 sekunder.

Kör test

Steg 5 av 6

Tryck i
överföringskassetten
n
i mottagaren
(klicka). Sätt fast
kassetten i
testbasen (orange
indikator avtar).

(6:37)

OK

Blanda kraftigt provet med vätskan i
10 sekunder. Använd pipetten för att
blanda vätskan. När provet är blandat och
pipetten tagits bort ska du omedelbart
trycka på ”OK” för att fortsätta. Fortsätt
till steg 5a.

Tryck fast den vita överföringskassetten i
den blåa provmottagaren

Kör test

Steg 4 av 6

Ta bort
förseglingen.
Tillsätt 0,2 ml
prov och blanda
i 10 sekunder.
(6:37)

OK

Försiktighet! Se till att provmottagaren blir kvar i instrumentet
när du tar bort folieförseglingen, genom att placera två fingrar
längs den yttre kanten av provmottagaren för att hålla den på
plats. Om provmottagaren spiller efter uppvärmning, ska du
avbryta testet genom att trycka på hemknappen. Ta bort och
kassera testdelarna (provmottagare och testbas) och rengör
instrumentet. Tryck på Kör Test för att starta ett nytt test med
en ny testbas och provmottagare.

När överföringskassetten är korrekt ansluten till provmottagaren,
kommer den orange indikatorn på överföringskassetten att stiga.
Om den orange indikatorn inte stiger, ska du fortsätta att trycka på
provmottagaren tills den gör detta.
Försiktighet! Den orange indikatorn
bör observeras noggrant. Om den
orange indikatorn inte stiger helt,
kan överföringskassetten eventuellt
inte samla in tillräckligt mycket
prov.
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Steg 6

Steg 5b
Lyft och anslut sedan
överföringskassetten till testbasen

Stäng locket.

Kör test

Steg 6 av 6

Stäng locket för
att starta testet.

Tryck i
överföringskassetten
en
i mottagaren
(klicka). Sätt fast
kassetten i
testbasen (orange
indikator avtar).

Kör test
Testar...
09:48 återstår

(0:25)

När överföringskassetten är korrekt ansluten till testbasen, kommer
den orange indikatorn på överföringskassetten att sjunka. Om
den orange indikatorn inte sjunker, ska du fortsätta att trycka mot
testbasen tills den gör detta.
 örsiktighet! Om den orange
F
indikatorn inte sjunker fullständigt,
kan inte tillräckligt mycket prov
dispenseras. Detta kan potentiellt
leda till ogiltiga eller falska
testresultat.

Kör test

Öppna inte.

ÖPPNA INTE LOCKET förrän meddelandet Test fullbordat visas på
skärmen.
Obs! Testet avbryts om locket öppnas.
Försiktighet! Denna skärm visas i upp till 30 sekunder sedan
överföringskassetten har detekterats. Om instrumentet
fortfarande inte känner av att locket har stängts, kommer det
att avbrytas och alla testdelar (provmottagare, testbas och
överföringskassett) måste tas bort och kasseras. Instrumentet
fortsätter till hemsidan. Ta ett nytt prov från patienten. Tryck
på Kör test för att starta om testet med en ny testbas och
provmottagare.
Försiktighet! ÖPPNA INTE LOCKET. Testet avbryts och alla
testdelar (provmottagare, testbas och överföringskassett) måste
tas bort och kasseras. Inget testresultat rapporteras eller sparas
i instrumentets minne.
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När förstärkning och detektion
har slutförts, sparar instrumentet
automatiskt data innan det övergår till
resultatskärmen.

Ta bort testdelarna genom att lyfta överföringskassetten som är
ansluten till testbasen och trycka fast den i provmottagaren med ett
klick.

Kör test
Sparar...

Försiktighet! Försök inte att ta bort provmottagaren med annan
metod, eftersom det finns en risk för att spilla patientprovet.

 örsiktighet! Testet sparas inte förrän det slutförda resultatet
F
visas. Öppna inte locket förrän resultaten visas.
Skärmen Testresultat visar antingen ett
negativt eller positivt resultat för ett
framgångsrikt fullbordat test. Om ett
analysfel inträffar visar skärmen ”Ogiltigt”.
Se avsnittet Resultattolkning för tolkning
av resultaten.

Kassera delar
Anslut
testbasen/överför
erför
kassetten till
provmottagaren
ren
och kassera

Testresultat

10AX425

Användar-ID: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Procedur
Kontroll giltig

RSV: Positivt

Nytt test

Skriv ut

Tryck på ”Skriv ut” för att skriva ut testresultaten, tryck på ”Nytt
test” för att köra ännu ett test, tryck på ”Hem” för att återvända till
startskärmen.
Efter utskrift, eller om ”Nytt test” eller
”Hem” väljs, kommer instrumentet att
anmoda dig att öppna locket och kassera
de använda testdelarna.

Alla testdelar kommer att anslutas och
kan nu tas bort från instrumentet och
kasseras enligt nationella, regionala och
lokala föreskrifter.

Försiktighet! Ta INTE isär överföringskassetten och testbasen
innan de kasseras.
Stäng locket. Instrumentet kommer
sedan att köra ett självtest innan antingen
startskärmen eller ange patient-IDskärmen visas, beroende på tidigare val.

Kassera delar
Öppna locket.
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Självtest
Stäng locket för att
tt
fortsätta.

Procedur för kvalitetskontroll av provpinnar
För kvalitetskontrolltestning ska du välja Kör kvalitetstest på
startskärmen och följa instruktionerna som visas. Se Köra ett
kvalitetstest i ID NOW Instrument bruksanvisning för mer information.
1. Tryck på ”Kör kvalitetstest”

Kör
test

Inställningar

2. Tryck på ”RSV”

6/Feb/2014
12:00pm

Hem

Kör
Kontrollera
kvalitetstest
minnet

Inställning

Kör kvalitetstest
Influensa A och B
Strep A
RSV

3. V
 älj det kvalitetstest som ska köras

Logga ut

4. Bekräfta test
Bekräfta testtypen för att matcha
kvalitetskontrollprovet som ska testas
genom att trycka på ”OK” och följa
uppmaningarna på skärmen för att
fullborda testning.

Kör kvalitetstest
Bekräfta test:
RSV-test
Pos. kvalitetstest
Kvalitetskontrollprov-ID:
Ej tillämpligt

Redigera kvalitetskontrollprov-ID
Avbryt

OK

Användaren har möjlighet att ange ett id
för kvalitetskontrollprovet som körs.
Obs! Kvalitetstestet körs på samma sätt som ett test med direkt
nasofaryngeal provpinne. Se avsnittet Utföra ett test ovan för stegvisa
anvisningar för direkt provtagning och analys med nasofaryngeal
provpinne.

Kör kvalitetstest
Positivt QC-test
Negativt QC-test
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TOLKNING av RESULTATEN
När testet är klart visas resultaten tydligt på instrumentskärmen.
Instrumentdisplay

Tolkning av resultat
Positivt för RSV-virusets RNA.

Testresultat

10AX425

Användar-ID: Abbottuser1

Om ett ogiltigt resultat erhålls, kan ytterligare ett test köras med
samma provmottagare. Följ nedanstående instruktioner:
•

Ta bort den anslutna testbasen och överföringskassetten från
instrumentet och anslut testbasdelen till en öppen, OANVÄND
provmottagare. Den anslutna testbasen och överföringskassetten
MÅSTE anslutas till en provmottagare före kassering.
Provmottagaren från en ny överföringskassettförpackning kan
användas för detta ändamål.

•

Ta försiktigt bort enbart den blå provmottagaren från apparaten.
Håll kvar provmottagaren upprätt, för att undvika spill av
vätskeinnehållet.

•

Starta ett nytt test från startskärmen. Följ anvisningarna på
skärmen, men när du ombeds föra in provmottagaren ska du
återanvända provmottagaren och INTE eluera provpinnen
på nytt. Analysen kommer att upprepas med den vätska som
återstår i provmottagaren. Det är inte nödvändigt att ta ett nytt
nasofarynxprov.

1/Jan/2013
11:22am
Procedur
Kontroll giltig

RSV: Positivt

Nytt test

Skriv ut

Negativt för RSV-virusets RNA.

Testresultat

10AX425

Användar-ID: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Procedur
Kontroll giltig

RSV: Negativt

Nytt test

Skriv ut

Ogiltigt.

Testresultat

10AX425

Användar-ID: Abbottuser1

1/Jan/2013
11:22am
Procedur
Kontroll giltig

RSV: Ogiltigt

Nytt test

Upprepa analysen av provet omedelbart
med hjälp av anvisningarna nedan.

Skriv ut

14 ID NOW RSV bipacksedel

BEGRÄNSNINGAR
•

Resultatkarakteristika för ID NOW RSV utvärderades endast med
de procedurer som anges i denna bipacksedel. Om dessa procedurer
ändras kan testets resultatkarakteristika påverkas.

•

Resultatkarakteristika för ID NOW RSV beror på mängden virusRNA och överensstämmer inte alltid med cellodlingar som utförs på
samma prov. Virusnukleinsyra kan bestå in vivo,
oberoende av virusets viabilitet. Påvisande av analysens målsubstans/
substanser är inte entydigt med att motsvarande virus är smittsamt/
smittsamma, eller är orsak till de kliniska symptomen.

•

Det finns en risk för falskt negativa resultat på grund av
förekomsten av variationer i sekvenserna hos virusmålsubstanserna
i analysen. Om ett virus muterar i målsubstansens region,
påvisas eventuellt RSV-virus inte alls eller mindre effektivt. Om
sekvensvariationen dessutom uppstår i målsekvensen för den
fluorescensmärkta spårmolekylen kan detta leda till ett ogiltigt test.

•

Falskt negativa resultat kan uppkomma vid inkorrekt provtagning,
transport eller hantering av provet. Falskt negativa resultat kan
uppstå vid otillräcklig halt av virus i provet.

•

Mucin kan störa RSV-detektion på nivåer som är högre än 0,0625
% vikt/volym.

•

Detta test är inte avsett att differentiera mellan subtyper av RSV.
Vid behov av differentiering mellan specifika subtyper av RSV,
krävs ytterligare provtagning och analys i samråd med lokala eller
nationella hälsovårdsmyndigheter.

•

Negativa resultat utesluter inte RSV-infektion och bör inte vara det
enda underlaget för beslut om behandling av en patient.

•

Detta test har inte utvärderats för patienter utan tecken och
symptom på luftvägsinfektion.

•

Korsreaktivitet med andra luftvägsorganismer än de som testats i
den analytiska specificitetsstudien kan leda till felaktiga resultat.

•

Detta test har inte utvärderats för immunkomprometterade
patienter.

•

Testet är kvalitativt och ger inga kvantitativa värden för den
organism som påvisats.

•

Positiva och negativa prediktiva värden är starkt beroende av
prevalens. Analysens resultatkarakteristika fastställdes under
respirationssäsongen 2015–2016. Positiva och negativa prediktiva
värden kan variera beroende på prevalens och den population som
testas.
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FÖRVÄNTADE VÄRDEN

RESULTATKARAKTERISTIKA

Förekomsten av RSV skiftar från år till år, och antalet positiva
fynd vid RSV-testning beror på många olika faktorer, inklusive
provtagningsmetod, använd testmetod, tid på året, patientens ålder
samt sjukdomens utbredning i specifika regioner. I den prospektiva,
kliniska multicenterstudien med ID NOW för RSV (beskrivs i avsnittet
”Klinisk studie” nedan), ansågs sammanlagt 506 nasofaryngeala
provpinneprover kunna bedömas. Antalet och den procentuella andelen
av fall som var positiva för RSV per specificerad åldersgrupp, som
fastställts genom ID NOW i RSV-analys, anges nedan:

Klinisk studie:

Antal fall per åldersgrupp som är positiva för RSV ID NOW™ per
åldersgrupp
Åldersgrupp
(År)

Antal nasofaryngeala
prover

Antal RSVpositiva fall

Procentandel
RSV-positiva

<1

122

58

48 %

1–5

243

82

34 %

6–10

58

0

0%

11–18

41

1

2%

≥ 60

42

5

12 %

Totalt

506

146

29 %

Kliniska resultatkarakteristika för ID NOW RSV utvärderades genom
en prospektiv, multicenterstudie under respirationssäsongen 2015–
2016 i USA. Sammanlagt deltog åtta kliniker från hela USA i studien.
Två prover togs från den ena näsborren på varje försöksperson med
hjälp av standardiserade provtagningsmetoder. På samtliga kliniker
analyserades ett näsprov direkt på ID NOW RSV enligt testproceduren
för direktprov från nasofarynx. Det andra näsprovet eluerades i 3 ml
virustransportmedium (VTM). Proverna bearbetades och analyserades
med ID NOW RSV-analys i enlighet med testprotokollet för prov från
nasofarynx som eluerats i virustransportmedium. Ett RT-PCR-test
(Polymerase Chain Reaction) i realtid för influensa, som godkänts
av FDA, användes som referensmetod i denna studie. Alla avvikande
prover testades med en annan RT-PCR-analys för influensa som
godkänts av FDA.
Extern kontrolltestning, med ID NOW RSV-positiva och -negativa
kontroller, utfördes dagligen vid samtliga studiekliniker före analys av
prover och på varje ID NOW Instrument som användes för testning.
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Totalt 530 näsprover inkluderades i denna studie. Av dessa uppfyllde
24 prover inte inklusionskriterierna. Totalt 506 direktprover från
nasofarynx ansågs bedömbara. Patientålder och könsfördelning för alla
bedömbara prover visas i tabellen nedan.

Nasofaryngeal provpinne eluerad i virustransportmedium –
ID NOW™ RSV mot referensmetod
ID NOW™ RSV

Åldersgrupp (År)
<1

Kvinna
56

Man
66

1–5

114

129

6–10

27

31

11–18

19

22

≥ 60

20

22

Totalt

236

270

Referensmetod
Positivt
137

Negativt

2

353

355

Totalt

140

361

501

Specificitet: 353/361 97,8 % (95 % KI: 95,7–98,9 %)

Direkt nasofaryngealt prov från pinne –
ID NOW™ RSV mot referensmetod

Positivt

Totalt
146

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

I jämförelse med PT-PCR-komparatorn, presenteras resultaten från
referensmetoden och ID NOW RSV i tabellerna nedan.

ID NOW™ RSV

Negativt
8a

Positivt

Fördelning av ålder och kön

Negativt
7a

Totalt
144

Negativt

2

351

353

Totalt

139

358

497

Nukleinsyra från RSV detekterades i 6/8 falskt positiva prover med användning av ett
molekylärt test som godkänts av FDA.

Under den prospektiva kliniska studien, var den initiala ogiltiga frekvensen
(innan upprepad analys enligt produktanvisningarna) 4,1% (21/506) (95
% KI: 2,7–6,3 %). Efter upprepad testning enligt produktinstruktionerna,
var den ogiltiga frekvensen 0,8 % (4/506)
(95 % KI: 0,3–2,0 %).
Den initiala ogiltiga frekvensen för nasofaryngeala provpinnar som
eluerats i virustransportmedium var 2,2 % (11/506) (95 % KI: 1,2–3,9 %).
Efter upprepad analys enligt produktanvisningarna var den ogiltiga
frekvensen 0 % (0/506) (95 % KI: 0,0–0,8 %).

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

Referensmetod
Positivt
138

Nukleinsyra från RSV detekterades i 6/7 falskt positiva prover med användning av
ett molekylärt test som godkänts av FDA
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ANALYTISKA STUDIER:

Studie av reproducerbarhet av kvalitativa resultat mellan olika kliniker
KLINIK

Reproducerbarhet
En reproducerbarhetsstudie av ID NOW RSV utfördes av operatörer
från tre kliniker som använde paneler med blindkodade prover med
negativa, svagt positiva (vid detektionsgränsen) och måttligt positiva
(över detektionsgränsen) RSV A- och B-prover.

Provkategori

Deltagarna testade flera prover från varje panelmedlem under fem olika
dagar. Procentuell överensstämmelse med förväntade resultat för RSV.
Måttligt positiva och svagt positiva RSV A-prover var 100 % (89/89)
respektive 98,9 % (89/90). Den procentuella överensstämmelsen med
förväntade resultat för måttligt positiva, svagt positiva och kraftigt
negativa RSV B-prover var 98,9 % (89/90) respektive 100 % (90/90).
Alla sant negativa prover (90) gav upphov till negativa analysresultat.
Inga signifikanta skillnader förekom inom en körning (replikat testade
av en operatör), mellan körningar (fem olika dagar), mellan kliniker
(tre kliniker) eller mellan olika operatörer (nio operatörer).
Studie av reproducerbarheten av kvalitativa resultat mellan olika kliniker
(överensstämmelser med förväntade resultat) visas i tabellen nedan:

1
2

Klinik 1

Klinik 2

Klinik 3

LP1
RSV A

Procentuell
överensstämmelse

96,7 %

100 %

100 %

Antal

29/30

30/30

30/30

MP1
RSV A

Procentuell
överensstämmelse

100 %

100 %

100 %

Antal

29/29

30/30

30/30

LP1
RSV B

Procentuell
överensstämmelse

100 %

100 %

100 %

Antal

30/30

30/30

30/30

MP1
RSV B

Procentuell
överensstämmelse

100 %

96,7 %

100 %

Antal

30/30

29/30

30/30

TN1,2

Procentuell
överensstämmelse

100 %

100 %

100 %

Antal

30/30

30/30

30/30

Total procentuell
överensstämmelse
och 95 % KI
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 %)

Svagt positivt (LP), måttligt positivt (MP), sant negativt (TN)
Procentuell överensstämmelse korrelerar med procentandelen negativa resultat.
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Analytisk sensitivitet (detektionsgräns)
Detektionsgräns (LOD) för ID NOW RSV-analys fastställdes med
hjälp av en karakteriserad stam av RSV A och RSV B.

Som detektionsgräns för varje testad RSV-stam togs den lägsta
viruskoncentrationen som påvisades ≥ 95 % av tiden (dvs. den
koncentration vid vilken minst 19 av 20 av replikaten var positiva).

Förmodat negativa prover eluerades i UTM. Proveluaten kombinerades
och blandades grundligt för att skapa en klinisk
pool av matris att använda som utspädningsmedel. Var och en av RSVstammarna späddes ut i denna pool av naturligt matris från näsprov, för
att skapa spädningar för testning. Virusstammarna som tillhandahållits
av leverantören omtitrerades och koncentrationerna (i TCID50/ml)
bestämdes med standardiserade virologiska metoder. Koncentrationen
i varje spädning (i genomekvivalenter/ml) undersöktes också med
laboratorieutvecklade och -validerade kvantitativa PCR-analyser
i realtid för RSV.

De bekräftade detektionsgränserna för varje testad RSV-stam i naturlig
matris för näsprover för både direktprover och prover som eluerats i
VTM, visas i tabellerna nedan:

Artificiella provpinneprover förbereddes genom att täcka provpinnen
med 10 µl av varje virusspädning. De artificiella proverna analyserades
utan att ytterligare elueras i virustransportmedium enligt testprotokollet
för direktprov från nasofarynx.
Artificiella provpinneprover, som eluerats i VTM analyserades också
enligt testprotokollet för prover från nasofarynx som eluerats i
virustransportmedium.

Detektionsgräns (LOD) för studieresultat vid – analys av direktprov
från provpinne
RSV-stam
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

Detektionsgräns (LOD) för studieresultat för – analys av provpinne
som eluerats i VTM
RSV-stam
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 för ID NOW RSV-analys utvärderades med en panel
med tre (3) RSV-stammar.
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ID NOW RSV-analysen detekterade samtliga stammar som
analyserades vid de koncentrationer som anges i tabellen nedan:
Resultat av analytisk reaktivitetsstudie
Stam

Subtyp

A lång

Provkoncentration (i PFU/ml eller
genomekvivalenter)

ID NOW™ RSVresultat (n = 3)

PFU/ml

Genomekvivalenter/ml

A

9,38 x 10-2

1,75 x 103

Positivt

B1

B

1:20 000

2,37 x 10

3

Positivt

18537

B

1,00 x 10-1

1,37 x 103

Positivt

Analytisk specificitet (korsreaktivitet)
För att fastställa den analytiska specificiteten för ID NOW RSV,
analyserades 40 kommensala och patogena mikroorganismer (21
bakterier, 18 virus och 1 jäst) som kan finnas i näshålan eller i nasofarynx.
Samtliga följande mikroorganismer testade negativt för koncentrationer
mellan 103 till 1010 celler/ml eller CFU/ml (bakterier), 104 till 108
TCID50/ml (virus), och 108 celler/ml (jäst).
Bakterier
Bordetella pertussis
Corynebacterium diphtheria
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae

Neisseria meningitidis
Neisseria sicca
Neisseria subflava
Proteus vulgaris*
Pseudomonas aeruginosa

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

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus, grupp A
Streptococcus pneumonia
Streptococcus salivarius

Virus
Adenovirus typ 1
Adenovirus typ 7
Enterovirus/coxsackievirus B4
Enterovirus typ 70
Epstein Barr-virus
Humant coronavirus 229E
Humant coronavirus OC43
Humant cytomegalovirus (CMV)
(herpes V)
Humant ECHO-virus 7 (Wallace)

Humant metapneumovirus
Influensa A
Influensa B
Mässling (Edmonston)
Påssjuka (Enders)
Parainfluensa 1
Parainfluensa 2
Parainfluensa 3
Rhinovirus typ 1A

Jäst
Candida albicans
*V
 iss korsreaktivitet observerades för E. coli vid större koncentrationer än 2,75 x109,
Moraxella catarrhalis vid koncentrationer större än 1,50 x 109, och Proteus vulgaris
vid koncentrationer som överskrider 4,69 x 108.
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Dessutom utfördes in silico-analys för att fastställa om betydande
överlappning förekom mellan ID NOW RSV:s målnukleärsyrasekvens
och genomerna för följande mikroorganism i övre luftvägarna. Ingen
av organismerna behöll genomsekvens som var signifikant lik ID NOW
RSV-målsekvenser.
Bakterier
Bordetella bronchiseptica
Chlamydia pneumonia
Chlamydia trachomatis

Neisseria mucosa
Proteus mirabilis

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

Störande substanser

Coronavirus NL63
Coxsackievirus B35
ECHO-virus 6
ECHO-virus 9
ECHO-virus 11
Enterovirus 71

Följande substanser, som är naturligt förekommande i respirationsprover
eller som artificiellt kan introduceras i näshålan eller nasofarynx,
utvärderades med ID NOW RSV vid de koncentrationer som anges
nedan, och visade sig inte påverka analysens resultatkarakteristika.

Analyt

Koncentration

Mucin

0,0625 %

Helblod

1%

NeoSynephrine Cold and Sinus Extra
Strength Spray

20 %

Afrin PumpMist Original

20 %

Havssaltlösning

20 %

Chloroseptic Max

20 %

Zicam Allergy Relief

20 %

Beklometason

0,068 mg/ml

Budesonid

0,051 mg/ml

Dexametason

0,48 mg/ml

Flunisolid

0,04 mg/ml

Flutikasonpropionat

0,04 mg/ml

Mometasonfuroat

0,04 mg/ml

Mupirocin

4,3 mg/ml

Tobryamycin

1,44 mg/ml

Triamcinolon

0,04 mg/ml

Zanamivir (Relenza)

0,284 mg/ml
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Inhibition av andra mikroorganismer
Analysresultat för ID NOW RSV vid förekomst av icke-RSV
luftvägspatogener utvärderades. Inköpta stammar av RSV A och B
späddes i UTM till ca 3 gånger detektionsgränsen. Artificiella, positiva
RSV-prover förbereddes genom att täcka varje provpinne med 10 µl
virusspädning. Följande panel av icke RSV-patogener analyserades vid
de koncentrationer som anges i tabellen nedan och befanns inte påverka
analysresultatet.
Viruspanel

Koncentration (TCID50/ml)

Adenovirus typ 1

1,58 x 107

Rhinovirus typ 1A

1,58 x 107

Influensa A

5,00 x 106

Influensa B

1,00 x 108

VTM-prover i totalt 15 omgångar enligt analysprotokollet för prover från
nasofarynx eluerade i virustransportmedium. Inga falskt positiva resultat
iakttogs i denna studie.

CLIA-dispensstudier:
Som del av den prospektiva studien (som beskrivs i avsnittet
”Resultatkarakteristika” ovan) utvärderades noggrannheten hos ID
NOW RSV när den användes av operatörer utan laboratorievana och
som var representativa för analyskliniker med CLIA-dispens (avsedda
användare). Studien utfördes vid nio (9) kliniker med CLIA-dispens, och
28 avsedda användare deltog. Ingen utbildning i användningen av testet
gavs till operatörerna.
Prestanda av ID NOW RSV-testet när det används av avsedda
användare vid centra med CLIA-dispens, beskrivs ovan i avsnittet
”Klinisk studie”.

Överföringskontamination
En analytisk överföringsstudie utfördes för att visa att när
rekommenderad laboratoriepraxis följs, föreligger liten risk för falskt
positiva resultat orsakade av överföring eller korskontamination i
ID NOW RSV-testet. Inköpta stammar av RSV A och B späddes
i UTM till ca 30 gånger detektionsgränsen. Artificiella, positiva
RSV-prover förbereddes genom att täcka varje provpinne med
10 µl virusspädning. De artificiella, positiva proverna analyserades
omväxlande med negativa prover i totalt 15 omgångar. Dessutom
alternerades analys av artificiella, positiva VTM-prover med negativa

En studie utfördes för att utvärdera resultatkarakteristika för ID NOW
RSV med svagt reaktiva prover som testades av otränade användare.
Randomiserade, blindkodade paneler med negativa, svagt positiva (vid
detektionsgränsen {LOD} eller analysgränsvärde), preparat med RSV A
och RSV B, testades med ID NOW RSV vid 3 kliniker (sammanlagt 63
tester). Nio otränade användare vid kliniker med CLIA-dispens deltog
i studien. Paneltestningen utfördes under minst 6 dagar på varje kliniker,
och integrerades i användarnas dagliga arbetsflöde. Resultatkarakteristika
var acceptabla för ID NOW RSV med prover nära analysgränsvärdet,
när de utfördes av otränade användare.
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ID NOW™ RSV-testning av prover nära analysgränsvärdet (LOD)

SYMBOLER

Otränade användare
Provtyp

Detektion (%)

95 % KI

Svagt positiv RSV A

100 % (63/63)

94,3 %, 100 %

Svagt positiv RSV B

100 % (63/63)

94,3 %, 100 %

0 % (0/63)

0 %, 5,7 %

Sant negativt

Med riskanalys som vägledning utfördes analytiska flexstudier
på ID NOW RSV. Studierna visade att testet är okänsligt för
miljöpåfrestningar och potentiella användarfel.

BASE

Ömtåligt, hanteras varsamt

Testbas

Överföringskassett

Provmottagare

Endast på ordination
(gäller endast USA)

Varning! Läs medföljande
dokumentation.
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