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Tiltenkt bruk

antistoffet adsorberes på den samme membranen som en ny stripe. Både antistoffene fra kanin mot
Legionella pneumophila serogruppe 1 og antiart-antistoffene konjugeres til synlige partikler som tørkes
på et inaktivt, fibrøst støttemateriale. Den resulterende konjugatpute og den stripede membranen
kombineres for å konstruere teststrimmelen. Denne teststrimmelen og en brønn for å holde pinneprøven er montert på motsatte sider av et hengslet, bokformet testkort.

BinaxNOW™ Legionella Urinary Antigen Card (BinaxNOW Legionella) er en rask in vitro
immunokromatografisk analyse for kvalitativ påvisning av legionella pneumophila serogruppe 1 antigen
(L. pneumophila serogroup 1 antigen) i urinprøver fra pasienter med pneumophilasymptoner. Den
har som formål å bidra til sannsynlig diagnose av legionella-infeksjon (legionærsyken) forårsaket av
L. pneumophila serogruppe 1 kombinert med kultur og andre metoder. BinaxNOW Legionella Urinary
Antigen Card kan leses av visuelt, eller brukes i forbindelse med en DIGIVAL™.

For å utføre testen, dyppes testpinnen i urinprøven, fjernes, og settes deretter inn i testkortet.
Reagent A legges til fra en dryppeflaske. Kortet stenges og presser prøven slik at den kommer i kontakt
med teststripen. L. pneumophila serogruppe 1 urinantigen fanget av immobilisert anti-L. pneumophila
serogruppe 1 antistoff reagerer ved å binde konjugert antistoff. Immobilisert kontrollantikropp
fanger anti-art-konjugat som danner kontrolllinjen. Et positivt testresultat kan leses av visuelt innen
15 minutter eller mindre. Et negativ BinaxNOW Legionella resultat som leses av innen 15 minutt,
indikerer at L. pneumophila serogruppe 1 antigen ikke ble oppdaget i urinprøven.

Oppsummering og forklaring av testen

Legionærsyken, som er oppkalt etter utbruddet under et møte i den amerikanske
krigsveteranorganisasjonen American Legion i Philadelphia i 1976, forårsakes av Legionella
pneumophila og er en akutt, febril luftveissykdom med varierende alvorlighetsgrad fra mindre plager
til dødelig lungebetennelse.1 Sykdommen oppstår både i epidemiske og endemiske former, og
sporadiske tilfeller er vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner basert på kliniske symptomer.
Det anslås at det forekommer mellom 25.0002 og 100.0003 tilfeller av legionella-infeksjon i USA
årlig. Den resulterende dødeligheten varierer fra 25 % til 40 %2, men kan reduseres hvis sykdommen
diagnostiseres raskt og hvis det iverksettes riktig antimikrobakteriell behandling på et tidlig
stadium. Kjente risikofaktorer omfatter immunsuppresjon, røyking, alkoholinntak og medfølgende
lungesykdom.2 Unge og eldre er spesielt mottakelige.4-6

Testen tolkes ved å se på forekomsten eller fraværet av streker med rosa-lilla farge. Et positivt resultat
vil inkludere deteksjon av både en pasient og en kontrolllinje, mens en negativ analyse vil produsere
kun kontrolllinjen. Manglende kontrolllinje som skal vises, om pasientlinjen er tilstede eller ikke,
indikerer en ugyldig analyse. BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card kan leses av visuelt eller
brukes i sammenheng med DIGIVAL.
DIGIVAL gis separat for resultatfortolkning. DIGIVAL muligg jør direkte dataoppføring av brukerID, emne-ID og oppbevaring av testresultater, men er kun beregnet på resultatfortolkning.
Merk: Avhengig av de valgte DIGIVAL innstillingene, settes BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card
enten umiddelbart inn i DIGIVAL for automatisk tidsbestemt analyseutvikling og resultatfortolkning (Walk
Away Mode) eller plassert på telleren eller benken for manuell tidsbestemt analyseutvikling og deretter
plassert i DIGIVAL for resultattolking

Legionella pneumophila er ansvarlig for 80-90 % av de rapporterte tilfellene av Legionellainfeksjon med serogruppe 1 som står for over 70 % av alle legionellose.2,7,8 Aktuelle metoder for
laboratoriedeteksjon av lungebetennelse forårsaket av pneumonia som kommer av Legionella
pneumophila krever et respiratorisk preparat (for eksempel eksplodert sputum, bronkialvasking,
transtracheal aspirat, lungbiopsi) eller parret sera (akutt og konvalescerende) for å kunne gi en
nøyaktig diagnose. Disse teknikkene inkluderer Legionella kultur, direkte fluorescerende antistoff
(DFA), DNA-sonde, og indirekte fluorescerende antistoff (IFA). Alle disse er avhengig av enten
tilskaffing av et tilstrekkelig respiratorisk preparat for tilstrekkelig følsomhet, eller samling av sera i
løpet av et intervall på to til seks uker. Dessverre er ett av tegnene på pasienter med legionærsyken
den relative mangelen på slimproduksjon.8,9 For mange pasienter krever dette bruk av en invasiv
prosedyre for å kunne innhente luftveisprøve. Diagnostikk ved serologiske teknikker er vanligvis av
retrospektiv natur, og selv da er pasientoverensstemmelse med å oppnå det nødvendige prøven er
dårlig.

Reagenser og materialer

Se illustrasjoner på uttrekkingsklaffen.
Medfølgende materialer
1 Testkort: En membran dekket med antistoff fra kanin spesielt tilpasset Legionella pneumophila
serogruppe 1-antigen, og kontrollantistoff, kombinert med antistoff fra kanin mot Legionella
pneumophila serogruppe 1-antigen og antiart-konjugat i et hengslet testkort.
2 Reagens A: Sitrat/fosfat med Tween® 20 og azid.
3
Vattpinner:
Designet for bruk med BinaxNOW Legionella. Bruk ikke andre vattpinner.

BinaxNOW Legionella muligg jør tidlig diagnostisering av Legionella pneumophila serogruppe 1
infeksjon g jennom deteksjon av et spesifikt løselig antigen tilstede i urinen hos pasienter med
legionærsykdom.10-14 Legionella pneumophila serogruppe 1 antigen har blitt påvist i urin så tidlig som
tre dager etter symptomstart.15 Testen er rask, noe som gir en resultat innen 15 minutter, og bruker
en urinprøve som er praktisk for innsamling, transport og påfølgende påvisning av tidlig, så vel som
senere, stadier av sykdom.15

4
5

Positiv kontrollpinne: Varme inaktivert L. pneumophilatørket på vattpinner.
Negativ kontrollpinne: Negativ vattpinne med L. pneumophilia.

Materiell som anbefales, men som ikke følger med
Klokke, tidtaker eller stoppeklokke, standard urinprøvebeholdere; DIGIVAL.
Tilbehør
BinaxNOW Legionella kontrollpinnepakke som inneholder 5 positive og 5 negative kontrollpinner.

Prosedyreprinsipper

BinaxNOW Legionella en immunokromatografisk membrananalyse for å detektere Legionella
pneumophila serogrupp 1 løselig antigen i human urin. Antistoff fra kanin mot legionella pneumophila
serogruppe 1, teststrek-antistoffet, adsorberes på en nitrocellulosemembran. Kontrollstrek4

Forholdsregler

Kvalitetskontroll

1. UGYLDIGE RESULTATER indikeres av manglende kontrollstrek, og kan oppstå hvis det tilsettes
for lite reagens A i testkortet. For å sikre tilstrekkelig mengde må du holde hetteglasset vertikalt
1,3 til 2,5 cm over pinnehullet, og tilsette dråpene sakte.
2. BinaxNOW Legionella testen er ment å bli lest ved en metode; enten visuelt ELLER med
DIGIVAL.
3. For In Vitro diagnostisk bruk.
4. Hvis settet oppbevares i kjøleskap, la alle settkomponentene komme opp til romtemperatur (1530°C) før bruk.
5. Testkortet er forseglet i en beskyttende foliepose. Ikke bruk hvis posen er ødelagt eller åpen. Fjern
testkortet fra posen rett før bruk. Ikke rør reaksjonsområdet på testkortet.
6. Når DIGIVAL brukes, for å unngå å rive g jennom strekkoden, må folieposen ikke åpnes før
skanning eller innskriving av testenhetens ID manuelt.
7. Eventuelle etiketter eller skriving plassert på forsiden av kortet, skal inneholde de 2 linjene som er
angitt på høyre side av kortflaten, for å redusere forstyrrelser med DIGIVAL. Ikke skriv på eller
dekk til strekkoden på fremsiden av testkortet før det settes inn i DIGIVAL.
8. Kontroller fullført migrasjon av prøven på teststripen på BinaxNOW kortet. Enhver vertikal linje
på venstre eller høyre kant av teststrimmelen eller farget smøring på teststrimmelen indikerer en
ufullstendig prøvemigrasjon. Slike tester må g jentas med et nytt testkort.
9. Håndtering av testen må g jøres med forsiktighet for å unngå mulig forurensning fra rusk, hår og
andre partikler. Rester på teststrimmelen kan forårsake falske resultater.
10. Ikke bruk settet etter utløpsdatoen.
11. Ikke bland komponenter fra ulike settpartier.
12. Vattpinnen i setter fjernes før bruk med BinaxNOW Legionella. Bruk ikke andre vattpinner.
13. Løsningene som brukes til å lage kontrollvattpinnene er inaktivert med standardmetoder.
Imidlertid bør pasientprøver, kontroller og testkort behandles som om de kunne overføre sykdom.
Overhold g jeldende forholdsregler mot mikrobiske farer.
14. Du finner driftsinstruksjoner i brukerhåndboken for DIGIVAL INLFR000.

Daglig kvalitetskontroll:
BinaxNOW Legionella inneholder innebygde kontrollfunksjoner. Produsentens anbefaling for daglig
kvalitetskontroll er å dokumentere disse kontrollene for hver prøvekjøring.
Positiv prosesskontroll
Den rosa-til-lilla linjen i "Kontroll"-posisjonen kan betraktes som en intern positiv prosesskontroll.
Hvis kapillærflyt har oppstått, vil denne linjen alltid vises.
Negativ prosesskontroll
Fjerningen av bakgrunnsfargen i resultatvinduet gir en negativ bakgrunnskontroll. Bakgrunnsfargen
i vinduet skal være lys rosa til hvit innen 15 minutter og bør ikke forstyrre lesingen av testresultatet.
Eksterne positive og negative kontroller:
God laboratoriepraksis foreslår bruk av positive og negative kontroller for å sikre at:
• testreagenser fungerer; og
• testen utføres på riktig måte.
BinaxNOW Legionella sett inneholder positive og negativ kontrollvattpinner: Disse vattpinnene vil
overvåke hele analysen. Test disse vattpinner med hver ny mottatt sending. Andre kontroller kan
testes for å samsvare med:
•
•
•

lokale, regionale eller statlige forskrifter;
akkrediteringsgrupper, og/eller;
laboratoriets standard kvalitetskontrollprosedyrer.

Se 42 CFR 493.1256 for veiledning om riktig QC praksis.
For å bruke væskekontroller, bare prosesser som du ville med en pasientprøve.
Hvis det ikke oppnås riktige kontrollresultater, skal pasientresultatene ikke rapporteres. Kontakt
teknisk service i vanlige kontortider.

Prøvetaking

Oppbevaring og stabilitet

Urinprøver skal inneholde standardbeholdere. Prøvene kan oppbevares ved romtemperatur 15–
30 °C hvis de analyseres innen 24 timer etter at prøven ble tatt. Alternativt kan prøver lagres ved
2-8°C i opptil 14 dager eller ved -10°C til -20°C i lengre perioder før testingen. Borsyre kan brukes
som konserveringsmiddel.

Oppbevar settet mellom 2-30 °C. BinaxNOW Legionella-kortet og reagenser er stabile inntil
utløpsdatoen som merket på deres ytre emballasje og beholdere. Ikke bruk settet utover den merkede
utløpsdatoen.

Hvis nødvendig, bør urinprøver sendes i lekkasjefaste beholdere ved 2-8°C eller frosset.
Tillat at alle prøvene balanserer til romtemperatur før de testes på BinaxNOW Legionella.
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Testprosedyre for bruk av visuell tolkning

Testprosedyre ved bruk av DIGIVAL™.

1. La reagenser og kortene nå romtemperatur (15-30°C) før
testing. La pasientens urin og/eller flytende urinkontroll nå
romtemperatur (59-86°F, 15-30°C). Fjern kortet fra væsken
før bruk og legg det flatt.
2. Dypp en Abbott vattpinne i urinprøven som skal testes slik
at vattpinnes hode er fullstendig dekket. Hvis det drypper av
vattpinnen, ta vattpinnen bort i siden på urinbeholderen for å
fjerne overflødig væske.
3. Det er to hull i det indre høyre panelet på kortet. Sett
vattpinnen i det NEDERSTE hullet (vattpinnebrønnen). Skyv
fast oppover slik at vattpinnespissen er fullstendig synlig i
topphullet. IKKE FJERN VATTPINNEN.

1. La reagensene og kortene nå romtemperatur (15-30ºC) før testing. La pasientprøve(r) og/eller
væskekontroll(er) nå romtemperatur (59–86 ˚F, 15–30 ˚C). Fjern kortet fra dets pose like før
bruk og legg det flatt.

Prosedyre for pasientprøver (og væskekontroller av urin):
Merk: Bruk 3 dråper reagens A når du tester væskeprøver.
Ikke fjern kortet fra posen før prøven har nådd romtemperatur.

Prosedyre for pasientprøver (og væskekontroller av urin):
Merk: Bruk 3 dråper reagens A når du tester væskeprøver.
Ikke fjern kortet fra posen før prøven har nådd romtemperatur.

2. Slå på DIGIVAL ved å trykke på strømknappen. Vent i
omtrent 10 sekunder på instrumentets oppstartssekvens.
Se håndboken og hurtigstartveiledningen for fullstendige
instruksjoner om hvordan du bruker DIGIVAL.
Merk: Kontroller at riktig skuffe brukes med BinaxNOW
Legionella og at testene er plassert rett i DIGIVAL.
3. Angi operatør-ID-en ved å plassere operatør-ID-strekkoden
under skanneren eller angi manuelt med tastaturet. Angi
operatørpassordet og bekreft ved å trykke på 'OK'.

4. Hold hetteglasset med reagens A loddrett, 1,3 til 2,5 cm over
kortet. Tilsett sakte tre (3) frittfallende dråper av reagens A i
det NEDERSTE hullet.

5. Skyll straks av den klebrige linjen fra høyre kant av testkortet.
Lukk og forsegl kortet godt. Les resultatet av i vinduet 15
minutter etter at kortet ble stengt. Etter 15 minutter kan
resultatene bli unøyaktige. Noen positive pasienter kan
imidlertid produsere en synlig prøvelinje på mindre enn 15
minutter.

x3
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4. Velg 'Les av test' på DIGIVAL sin meny. Det å trykke på 'Les
av test' på skjermen vil starte avlesningsprosessen.
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Merk: Av praktiske årsaker har det blitt laget hakk i skaftet på vattpinnen slik at det kan brytes av etter at
kortet har blitt lukket. Unngå å løsne vattpinnen fra brønnen når du gjør dette.
5. Ta kortet ut av folieposen rett før testing, og legg det flatt
ned på arbeidsbenken. Angi testenhet-ID-en ved å skanne
strekkoden på folieposen eller angi manuelt det numeriske
tallet skrevet under strekkoden ved bruk av det elektroniske
tastaturet ved å trykke på Abc.
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12.a L
 es nå-modus: Når lesetiden på 15 minutt er oppnådd,
åpne DIGIVAL skuffe og sett inn BinaxNOW Legionella
Urinary Antigen Card testen i skuffen med strekkoden og
resultatvinduet pekende oppover og lukk skuffen. Et resultat
vises innen 15 sekunder.

6. Angi pasient-ID-en ved å skanne pasient-ID-strekkoden
under skanneren eller angi manuelt med tastaturet.
Merk: Standard er kun pasient-ID; se ytterligere alternativer i
brukerhåndboken til DIGIVAL.

ELLER

7. Bekreft datoangivelse av bruker-ID, pasient-ID og testenhetID på skjermen, og trykk på 'OK' for å bekrefte.

12.b Gå unna-modus: Når testen er stengt, åpne DIGIVAL
skuffen umiddelbart og sett inn BinaxNOW Legionella
Urinary Antigen Card i skuffen med strekkoden og
resultatvinduet pekende oppover og lukk skuffen. DIGIVAL
vil automatisk ta tiden på testutviklingen og lese av resultatet
ved avlesningstiden.

8. Dypp en Abbott-vattpinne fullstendig, slik at vattpinnehodet
dekkes, i prøven som skal testes. Hvis vattpinnen drypper,
berører du veggen i prøvebeholderen med den for å fjerne
overskuddsvæske.

13. V
 ENT til resultatet viser på skjermen. IKKE ÅPNE
SKUFFEN før testresultatene vises på skjermen. Merk:
Testresultatene skal ikke avleses før eller etter 15 minutter, da de
kan være unøyaktige.
14. T rykk på 'Skriv ut' for å skrive ut testresultatene.

9. Det er to hull i det indre høyre panelet på kortet. Sett
vattpinnen i det NEDERSTE hullet (vattpinnebrønnen). Skyv
fast oppover slik at vattpinnespissen er fullstendig synlig i
topphullet. IKKE FJERN VATTPINNEN.
10. Hold hetteglasset med reagens A loddrett, 1,3 til 2,5 cm over
kortet. Tilsett sakte tre (3) frittfallende dråper av reagens A i
det NEDERSTE hullet.

11. Skyll straks av den klebrige linjen fra høyre kant av testkortet.
Lukk og forsegl kortet godt. Bryt av skaftet på vattpinnen
ved det ferdigg jort hakket (utvis forsiktighet). Unngå å løsne
vattpinnen fra brønnen når du g jør dette.

15. Å
 pne skuffen, fjern kortenheten og lukke skuffen. VED
OPPNÅDD RESULTAT SKAL TESTENHETEN IKKE
SETTES INN PÅ NYTT.
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Prosedyre for BinaxNOW vattpinnekontroller:

9.a L
 es nå-modus: Når lesetiden på 15 minutt er oppnådd, åpne DIGIVAL skuffe og sett inn
BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card testen i skuffen med strekkoden og resultatvinduet
pekende oppover og lukk skuffen.
ELLER
9.b G
 å unna-modus: Når testen er stengt, åpne DIGIVAL skuffen umiddelbart og sett inn
BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card i skuffen med strekkoden og resultatvinduet
pekende oppover og lukk skuffen. DIGIVAL vil automatisk ta tiden på testutviklingen og lese av
resultatet ved avlesningstiden.
10. V
 ENT til resultatet viser på skjermen. IKKE ÅPNE SKUFFEN før testresultatene vises på
skjermen. Merk: Testresultatene skal ikke avleses før eller etter 15 minutter, da de kan være unøyaktige.
11. Trykk på 'Skriv ut' for å skrive ut testresultatene.
12. 
Åpne skuffen, fjern kortenheten og lukke skuffen. VED OPPNÅDD RESULTAT SKAL
TESTENHETEN IKKE SETTES INN PÅ NYTT.

™

Prosedyre for bruk av visuell tolkning
Fjern kortet fra posen rett før bruk. Legg kortet flatt og utfør testen som følgende:
1. La reagenser og kortene nå romtemperatur (15-30°C) før testing. Det er to hull i det indre
høyre panelet på kortet. Sett inn vattpinnen i NEDERSTE hullet. Skyv fast oppover slik at
vattpinnespissen er fullstendig synlig i topphullet. IKKE FJERN VATTPINNEN.
2. Hold hetteglasset med reagens A loddrett, 1,3 til 2,5 cm over kortet. Tilsett sakte seks (6)
frittfallende dråper av reagens A i det NEDERSTE hullet.
3. Skyll straks av den klebrige linjen fra høyre kant av testkortet. Lukk og forsegl kortet godt. Bryt av
skaftet på vattpinnen ved det ferdigg jorte hakket (utvis forsiktighet). Unngå å løsne vattpinnen
fra brønnen når du g jør dette. Les resultatet av i vinduet 15 minutter etter at kortet ble stengt.
Etter 15 minutter kan resultatene bli unøyaktige. Imidlertid kan den positive vattpinnenprøvelinjen
være synlig på mindre enn 15 minutter. Merk: Av praktiske årsaker har det blitt laget hakk i skaftet
på vattpinnen slik at det kan brytes av etter at kortet har blitt lukket. Unngå å løsne vattpinnen fra
brønnen når du gjør dette.
Prosedyre ved bruk av DIGIVAL™.

Visuell tolkning av resultater

En negativ prøve vil gi en enkel rosa-til-lilla farget kontrollinje på den øvre
halvdelen av vinduet, hvilket indikerer et presumptivt negativt resultat.
Denne kontrollstreken betyr at påvisningsdelen av testen ble g jort på
riktig måte, men at ingen L. pneumophila serogruppe 1-antigen ble påvist.

1. La reagenser og kortene nå romtemperatur (15-30°C) før testing.
2. Slå på DIGIVAL ved å trykke på strømknappen. Vent i omtrent 10 sekunder på instrumentets
oppstartssekvens. DIGIVAL kan settes opp i to forskjellige moduser (Gå unna eller Les nå)
Se håndboken og hurtigstartveiledningen for fullstendige instruksjoner om hvordan du bruker
DIGIVAL.
3. Angi operatør-ID-en ved å plassere operatør-ID-strekkoden under skanneren eller angi manuelt
med tastaturet. Angi operatørpassordet og bekreft ved å trykke på 'OK'.
4. Velg 'Les av QC-test' på DIGIVAL sin meny. Det å trykke på 'Les av QC-test' på skjermen vil
starte avlesningsprosessen.
5. Ta kortet ut av posen rett før testing, og legg det flatt ned på arbeidsbenken. Angi testenhet-IDen ved å skanne strekkoden på folieposen, eller angi manuelt det numeriske tallet skrevet under
strekkoden ved bruk av det elektroniske tastaturet ved å trykke på Abc
6. Velg om en positiv eller negativ kontroll skal testes og trykk på 'OK' for å fortsette.
7. Bekreft datoangivelse av bruker-ID, testtype, kontrolltype og testenhet-ID på skjermen, og trykk
på 'OK' for å bekrefte.
8. Legg kortet flat og utfør testen som følgende:
a) Det er to hull i det indre panelet til høyre på kortet. Sett inn vattpinnen i NEDERSTE hullet.
Skyv fast oppover slik at vattpinnespissen er fullstendig synlig i topphullet. IKKE FJERN
VATTPINNEN.
b) Hold hetteglasset med reagens A loddrett, 1,3 til 2,5 cm over kortet. Tilsett sakte seks (6)
frittfallende dråper av reagens A i det NEDERSTE hullet.
c) Fjern øyeblikkelig det selvklebende beskyttelsespapiret fra høyre kant av testkortet. Lukk
og forsegl kortet godt. Bryt av skaftet på vattpinnen ved det ferdigg jorte hakket (utvis
forsiktighet). Unngå å løsne vattpinnen fra brønnen når du g jør dette.

En positiv prøve vil gi to rosa-til-lilla fargede linjer. Dette betyr at antigen
ble oppdaget. Prøver med lave nivåer av antigen kan gi en svak prøvelinje.
En synlig linje betyr positiv.
Hvis ingen linjer vises, eller hvis prøvelinjen vises, er analysen ugyldig.
Ugyldige tester må g jøres på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du
kontakte teknisk service hos Abbott.

Rosa kontrollinje

Rosa kontrollinje
Rosa prøvelinje

Ingen kontrollstrek

Kun prøvelinje
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Begrensninger

Tolkning av DIGIVAL™ sine resultater:

BinaxNOW Legionella har blitt validert med kun urinprøve. Andre prøver (f.eks. plasma, serum eller
andre kroppsvæsker) kan inneholde Legionella antigen som ikke har blitt vurdert. Testen kan ikke
brukes på miljøprøver (dvs. drikkevann).

Resultatet vil automatisk vises på DIGIVAL skjerm innen 15 sekunder etter at testskuffen er lukket
i Les nå-modus. Hvis du bruker gå unna-modusen, vil DIGIVAL automatisk lese av resultatet ved
avlesningstiden. Resultatene vil bli tolket som positive eller negative for Legionella-antigen, i tillegg til
linjestatusen på prosedyrekontrollen.

Denne testen vil ikke oppdage andre L. pneumophila serogrupper og andre Legionella arter- Et negativt
antigenresultat utelukker ikke infeksjon med L. pneumophila serogruppe 1. Bruk av kultur anbefales
ved mistanke om lungebetennelse for å påvise andre forårsakende stoffer enn L. pneumophila
serogruppe 1, og for å g jenvinne L. pneumophila serogruppe 1 hvis det ikke påvises antigen i urinen.

Positivt resultat for Legionella-antigen

Diagnosen Legionnaires sykdom kan ikke baseres utelukkende på klinisk eller radiologisk bevis. Det er
ikke én enkelt tilfredsstillende laboratorietest for Legionnaires sykdom. Derfor bør kulturresultater,
serologi og antigendeteksjonsmetoder brukes i forbindelse med kliniske funn for å g jøre en nøyaktig
diagnose.
Ekskresjon av Legionella-antigen i urin kan variere avhengig av den enkelte pasient. Antigen utskillelse
kan begynne så tidlig som 3 dager etter symptomstart og vedvarer i opptil 1 år etterpå.15 Et positivt
BinaxNOW Legionella resultat kan oppstå på grunn av nåværende eller tidligere infeksjon, og er
derfor ikke endelig for infeksjon uten annet bevis.

Negativt resultat for Legionella-antigen

Ytelsen av BinaxNOW Legionella på vanndrivende urin har ikke blitt vurdert.
BinaxNOW Legionella har blitt evaluert kun på pasienter på sykehus. En ambulant befolkning har
ikke blitt testet.

Ugyldig testresultat

Egenskaper

Klinisk sensitivitet og spesifisitet (retrospektiv studie):
BinaxNOW Legionella ble brukt til å evaluere 300 fryste arkiverte pasient urinprøver på et
stort universitet. Ett hundre (100) av disse pasientene testet positivt på Legionella pneumophila
serogruppe 1-infeksjon basert på kultur, DFA, RIA og/eller IFA (4 x titer).

Rapportering av resultater

Generell avtale BinaxNOW Legionella med laboratoriediagnose var 95 %. Følsomhet og spesifisitet
var hver 95 %. Nittifem prosent (95 %) konfidensintervall er oppført nedenfor:

Resultat		 Anbefalt rapport
Positiv 	Presumptiv positiv for L. pneumophila serogruppe 1 antigen i urin, viser aktuell eller
tidligere infeksjon.
Negativ	
	 Presumptiv negativ for L. pneumophila serogruppe 1 antigen i urin, ingen aktuell
eller tidligere infeksjon. Infeksjon som følge av legionella kan ikke avvises, da andre
serogrupper og arter kan forårsake sykdom, antigen ikke nødvendigvis er synlig i urinen
hvis infeksjonen er på et tidlig stadium, og nivået av antigen i urinen kan være under
testens påvisningsgrense.

BinaxNOW™
Resultat

Labaratoriediagnose
+
–
+
95
10
–
5
190

Sensitivitet = 95 % (88,7 % – 98,4 %)
Spesifisitet = 95 % (91,0 % – 97,6 %)
Nøyaktighet = 95 % (91,9 % – 97,2 %)
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Klinisk spesifisitet (prospektiv undersøkelse):

I en multi-side studie, ble 93 ferske urinprøver samlet fra pasienter på sykehuset med lave
respiratorene symptomer eller sepsis ble testet i BinaxNOW Legionella. Ett hundre prosent (100 %)
av pasientene som var antatt negativ produserte negativ BinaxNOW Legionella-resultat, hvilket
indikerer at BinaxNOW Legionella er svært spesifikk i befolkningen som den er ment for.

Kryss-reaktivitet:

Av de 200 negative urinprøvene som ble testet, var 85 fra pasienter med bakteriell lungebetennelse
(andre enn Legionella spp.), 84 med urinveisinfeksjoner, 14 med mykobakterielle infeksjoner, 5 med
empyema, 11 med andre lungebetingelser og 1 med lungebetennelse forårsaket av et transtracheal
aspirat.aspirate.
Ett hundre og nitti (190) av disse pasientprøver produserte negative resultater i BinaxNOW
Legionella, noe som ga en spesifisitet på 95 %.

Repeterbarhetsstudie

En blindstudie med BinaxNOW Legionella ble utført på 3 separate steder ved bruk av et panel av
kodede prøver. Kompetansepanelene inneholdt negative, lave positive, moderate positive og høy
positive prøver. Prøver både med og uten borsyre ble testet. Hver prøve ble testet flere ganger på
hvert sted på 3 forskjellige dager. Sekshundre og tjuefem (629) av de 630 totalt testede prøvene ga
det forventede resultatet.
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