BinaxNOW™

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
ANTIGEN CARD

Testovací karta

Test lze číst jedním způsobem: buď vizuálně, NEBO s přístrojem DIGIVAL™. Úplné pokyny naleznete v příbalové informaci k produktu BinaxNOW™ Streptococcus pneumoniae.
Před spuštěním testu s použitím přístroje DIGIVAL dokončete Část 1. Pokud nepoužíváte přístroj DIGIVAL, přejděte přímo na Část 2.

Část 1 – Nastavení přístroje DIGIVAL™ (v případě potřeby)
Kompletní pokyny k nastavení přístroje DIGIVAL naleznete v uživatelské příručce.
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ZAPNĚTE PŘÍSTROJ DIGIVAL™
Stiskněte spouštěcí tlačítko
v přední
části přístroje.
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ZADEJTE ID A HESLO OPERÁTORA
Po zadání stiskněte tlačítko „OK“.

KLEPNĚTE NA MOŽNOST
„NAČTENÍ TESTU“
Tímto se spustí čtecí proces.
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ZADEJTE ID TESTOVACÍ POMŮCKY
Umístěním čárového kódu na fóliovém obalu
testovací pomůcky pod skener naskenujte ID
testovací pomůcky, nebo ho zadejte ručně.
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ZADEJTE ID PACIENTA
Umístěním čárového kódu ID pacienta
pod skener naskenujte ID pacienta, nebo
ho zadejte ručně.
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PROVEĎTE KONTROLU ZADANÝCH
ÚDAJŮ
Ověřte, zda jsou údaje na obrazovce správné,
a klepněte na tlačítko „OK“.

Poznámka: Výchozí nastavení je pouze ID
pacienta. Další možnosti naleznete v uživatelské
příručce k přístroji DIGIVAL.

Část 2 – Postup testu
1

Před provedením testu
vyjměte kartu z obalu
a položte ji na vodorovnou
plochu.
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Zasaďte tampón do DOLNÍHO
otvoru (jamky pro tampón).
Pevně zatlačte směrem nahoru,
aby byla špička tampónu dobře
viditelná v horním otvoru.
TAMPÓN NEVYJÍMEJTE.
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Ponořte tampón Abbott do vzorku
moči nebo mozkomíšního moku.
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Lahvičku s činidlem A podržte
vertikálně asi 1,3 až 2,5 cm
(1/2 až 1 palec) nad kartou. Pomalu
přidejte tři (3) volně padající kapky
činidla A do SPODNÍHO otvoru.
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Ihned poté odstraňte
adhezivní pásku z
testovací karty. Kartu
zavřete a bezpečně
utěsněte.
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Výsledek odečtěte za 15 minut
po zavření karty.
Poznámka: Pro usnadnění práce má
tyčinka tampónů rýhy. Po uzavření karty
musí být část odlomena, aby mohla
zapadnout do vložky zásobníku přístroje
DIGIVAL. Dávejte však pozor, aby se
tampón neuvolnil z jamky.
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Pokud používáte přístroj DIGIVAL™, přejděte do Části 3. Pokud odečítáte test vizuálně, přejděte do Části 4.

Testovací karta

Část 3 – Interpretace výsledků – pomocí přístroje DIGIVAL™
DIGIVAL lze nastavit na dva režimy (bezobslužný režim a režim okamžitého načtení).
Kompletní pokyny k použití přístroje DIGIVAL naleznete v uživatelské příručce.

1a

REŽIM OKAMŽITÉHO NAČTENÍ:
Po 15 minutách načítání otevřete zásuvku, vložte testovací zařízení s čárovým
kódem a okénkem pro výsledky směrem nahoru a zásuvku zavřete. NEOTEVÍREJTE ZÁSUVKU, dokud se na obrazovce nezobrazí výsledky testu.

NEBO
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BEZOBSLUŽNÝ REŽIM:
Po bezpečném uzavření testovací pomůcky ihned otevřete zásuvku přístroje DIGIVAL, vložte
testovací pomůcku a zásuvku zavřete. Přístroj DIGIVAL automaticky načasuje zpracování testu
a v čase načítání načte výsledek.

Vložení testovací pomůcky

Krok 5 ze 7

Otevřete zásuvku, vložte
testovací pomůcku, zavřete
zásuvku a pokračujte.
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NAČTĚTE VÝSLEDKY TESTU
Jakmile je test hotový, klepněte na možnost „Tisk“ a vytiskněte výsledky testu.

ODSTRAŇTE TESTOVACÍ POMŮCKU
Otevřete zásuvku, vyjměte testovací pomůcku a zásuvku zavřete.
Automaticky se objeví úvodní obrazovka.

PO ZÍSKÁNÍ VÝSLEDKU JIŽ
TESTOVACÍ POMŮCKU
OPĚTOVNĚ NEVKLÁDEJTE.

Část 4 – Pouze vizuální interpretace výsledků (viz Část 3 – interpretace výsledků pomocí přístroje DIGIVAL™)
Negativní vzorek bude vykazovat jedinou růžově až purpurově zbarvenou čáru kontroly v horní
polovině okénka, což znamená pravděpodobný negativní výsledek. Tato čára kontroly znamená, že
detekční část testu proběhla správně, ale žádný antigen S. pneumoniae nebyl ve vzorku přítomen.

Růžová čára kontroly

Pozitivní vzorek bude vykazovat dvě růžově až purpurově zbarvené čáry. To znamená, že byl
detekován antigen. Vzorky se slabší hladinou antigenu mohou vykazovat slabou čáru pacienta.
Každá viditelná linie znamená pozitivní výsledek.

Růžová čára kontroly
Růžová čára vzorku

Pokud nejsou vidět žádné čáry, anebo pokud je vidět pouze čára vzorku, test je neplatný.
Neplatné testy je nutno opakovat. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technický servis
společnosti Abbott.

Žádná čára kontroly

Pouze čára vzorku

Abbott Diagnostics
Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/poct
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