BinaxNOW™

LEGIONELLA

URINARY ANTIGEN CARD

Prosedyrekort

Denne testen er ment å bli lest med én metode; enten av DIGIVAL™ ELLER visuelt. Se BinaxNOW™ Legionella-produktvedlegget for fullstendige instruksjoner.
Fullfør del 1 før du kjører testet dersom du bruker DIGIVAL. Hvis du ikke bruker DIGIVAL, fortsett direkte til del 2.

Del 1 - Oppsett av DIGIVAL™ (hvis aktuelt)

Se brukerhåndboken for fullstendige oppsettinstruksjoner om hvordan du bruker DIGIVAL.
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SLÅ PÅ DIGIVAL™
Trykk på strømknappen på
forsiden av instrumentet.
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ANGI OPERATØR-ID OG PASSORD
Trykk på “OK” etter angivelse.
Operatørpålogging

TRYKK PÅ “LES AV TEST”
Dette vil starte avlesningsprosessen.
Startside admin
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ANGI TESTENHET-ID
Skann testenhet-ID-en ved å plassere
testenhet-folieposens strekkode under
skanneren eller angi manuelt.
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ANGI PASIENT-ID
Skann pasient-ID-en ved å plassere
pasient-ID-strekkoden under skanneren
eller angi manuelt.
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Les av QC-test

Kalibreringskontroll
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BEKREFT DATAANGIVELSE
Bekreft at data på skjermen er korrekt og
trykk på “OK’.

Merk: Standard er kun pasient-ID; se
ytterligere alternativer i brukerhåndboken til
DIGIVAL.

Del 2 - Testprosedyre
1

Ta kortet ut av posen rett før
testing, og legg det flatt ned på
arbeidsbenken.

2

Sett inn vattpinnen i det
NEDERSTE hullet (pinnehullet).
Skyv godt oppover slik at tuppen på
vattpinnen er fullstendig synlig i det
øverste hullet. IKKE FJERN
VATTPENSELEN.

1

2

Dypp en Abbott-vattpinne
i urinprøven.

3

3

Hold hetteglasset med reagens
A vertikalt 1,3 til 2,5 cm over kortet.
Tilsett sakte tre (3) frittfallende dråper
av reagens A i det NEDERSTE hullet.
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Fjern øyeblikkelig
det selvklebende
beskyttelsespapiret fra
testkortet. Lukk og
forsegl kortet godt.

5
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Les av resultatet 15 minutter etter at du har
lukket kortet.
Merk: Av praktiske årsaker for tilpasning av
DIGIVAL sin brettinnsats, har det blitt laget
hakk i skaftet på vattpinnen som brytes av
etter at kortet har blitt lukket. Unngå å trekke
vattpinnen ut av hullet når du gjør dette.

Gå til del 3 hvis du bruker DIGIVAL™. Hvis du leser testen visuelt, gå til del 4.
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Prosedyrekort
Del 3 - Resultattolkning – Bruke DIGIVAL™

DIGIVAL kan settes til to forskjellige moduser (Gå unna og Les nå).
Se brukerhåndboken for fullstendige instruksjoner om hvordan du bruker DIGIVAL.

1a

LES NÅ:
Ved 15 minutters avlesningstid åpner du skuffen, fører testenheten inn i
skuffen med strekkoden og resultatvinduet vendt opp, og lukker så
skuffen. IKKE ÅPNE SKUFFEN før testresultatene vises på skjermen.

2

LES AV TESTRESULTATER
Når testen er fullført, trykker du på “Skriv ut” for å lage en utskrift av testresultatene.

ELLER
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GÅ UNNA-MODUS:
Når testenheten er trygt lukket, åpne DIGIVAL-skuffen umiddelbart, før inn testenheten
og lukk skuffen. DIGIVAL vil automatisk ta tiden på testutviklingen og lese av resultatet ved
avlesningstiden.

KASSER TESTENHET
Åpne skuffen, fjern testenheten og lukk skuffen.
Startskjermen vil vises automatisk.

VED OPPNÅDD RESULTAT
SKAL TESTENHETEN IKKE
SETTES INN PÅ NYTT.

Del 4 – Bare visuell resultattolkning (se del 3 for resultattolkning av DIGIVAL™)
En negativ prøve vil gi én enkelt rosa-lilla kontrollstrek i den øverste delen av vinduet, noe som indikerer
et sannsynligvis 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.

Rosa kontrollstrek

En positiv prøve vil gi to lilla-rosa streker. Dette betyr at det ble påvist antigen. Prøver med lave nivåer av
antigen kan gi en svak pasientlinje. Alle synlige streker er positive.

Rosa kontrollstrek
Rosa teststrek

Hvis du ikke kan se noen streker, eller hvis du bare kan se teststreken, er analysen ugyldig. Ugyldige tester
skal g jentas. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte teknisk service hos Abbott.

Ingen kontrollstrek

Kun teststrek

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