CLIA-KOMPLEKSITET: FRITAGET
Se komplette anvisninger i vejledningen til ID NOW Influenza A & B 2 og brugervejledningen.
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PRØVEINDSAMLING og -HÅNDTERING

Eksterne positive og en steril podning til brug som negativ kontrol skal testes én gang for hver ny
forsendelse, som modtages, og én gang for hver uoplært operatør.

Anvend nyindsamlede prøver for at få optimale testresultater. Utilstrækkelig prøveind-samling
eller forkert prøvehåndtering, -opbevaring eller -transport kan medføre fejlagtige resultater.

Ved QC-tests vælges Kør QC-test på startskærmen. Følg derefter de viste instruktioner. Se flere
oplysninger i afsnittet om kørsel af kvalitetstest i brugervejledningen til ID NOW Instrument.

Næsepodeprøve

En næsepodeprøve opsamles ved forsigtigt at indsætte podepinden i det næsebor, der løber
mest, eller det næsebor, der er mest tilstoppet, hvis der ikke er synligt afløb fra næsen.
Podepinden drejes forsigtigt og skubbes ind, indtil der mødes modstand i niveau med
næsemuslingerne (mindre end 2,5 cm inde i næseboret). Drej podepinden flere gange mod
næsevæggen og tag den derefter langsomt ud af næseboret.

Vælg ‘Influenza A og B’ på menuen.

2

Tryk på ‘Kør QC-test’.
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Næse/svælg-podepind

En næse/svælg-podeprøve indsamles ved forsigtigt at føre podepinden ind i det næsebor, der
løber mest, eller det næsebor, der er mest tilstoppet, hvis der ikke ses udflåd. Før podepinden
bagud i en lige linje uden at vippe podepindshovedet op eller ned. Næsepassagen løber parallelt
med gulvet, ikke parallelt med næseryggen. Før podepinden forsigtigt ind i den forreste del af
næseboret, mens den roteres forsigtigt parallelt med ganen, idet podepinden fremføres ind i
næsesvælgrummet. Lad den sidde i et par sekunder, og roter derefter langsomt podepinden,
mens den trækkes tilbage.
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For at sikre, at indsamlingen udføres korrekt, skal podepinden føres ind i en længde, der er
halvdelen af afstanden fra næsen til ørespidsen. Dette er ca. halvdelen af podepindens længde.
BRUG IKKE STOR KRAFT under indføringen af podepinden. Podepinden skal kunne bevæges
med minimal modstand. Hvis der mødes modstand, trækkes podepinden lidt tilbage uden at
tage den ud af næseboret. Løft derefter bagsiden af podepinden og bevæg den fremad ind
i næsesvælgrummet.
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Strep A
RSV

Vælg den QC-test, der skal køres.

Kør QC-test
Positiv QC-test
Negativ QC-test

Teknisk support-linje
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Yderligere information kan fås fra forhandleren eller ved at kontakte teknisk support på:
USA		
Afrika, Rusland, SNG
Asien og Stillehavsområdet
Canada		
Europa og Mellemøsten
Latinamerika

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

ts.scr@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
APproductsupport@abbott.com
CANproductsupport@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
LAproductsupport@abbott.com

Bekræft testen
Tryk på 'OK' for at bekræfte, at testtypen svarer
til den kvalitetskontrolprøve, der skal testes, og
gennemfør testen ved at følge beskederne på
skærmen.

Kør QC-test
Bekræft test:
Influenza A og B test
Positiv QC-test
QC-prøve-id:
I/R

Rediger QC-prøve-ID
Annul.

OK

Bemærk: QC-testen køres på samme måde som en patienttest med direkte
næsepodning. Se en trinvis vejledning på den anden side.
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Se hele testproceduren og få flere oplysninger i indlægssedlen og brugervejledningen til ID NOW Influenza A & B 2,
inden testen udføres.

Følg den trinvise vejledning, som vises på instrumentskærmen.
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Procedurekontrol gyldig

Influenza A: Negativ
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Influenza B: Positiv
Ny test

Print

Indlægssedlen indeholder
oplysninger om, hvordan
testen gentages i tilfælde af,
at testresultatet er positivt for
dobbeltinfektion med influenza
A og influenza B eller ugyldigt.
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Indlægssedlen indeholder oplysninger om sikker håndtering og bortskaffelse af
prøver og testkomponenter.
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