ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ CLIA: ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Ανατρέξτε στο ένθετο προϊόντος και το εγχειρίδιο χρήσης του προσδιορισμού ID NOW Influenza A & B 2 για πλήρεις οδηγίες.
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ΣΥΛΛΟΓΗ και ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Για τη βέλτιστη απόδοση της εξέτασης, χρησιμοποιείτε δείγματα που έχουν συλλεχθεί πρόσφατα. Τυχόν
ανεπαρκής συλλογή δείγματος ή ακατάλληλος χειρισμός/αποθήκευση/μεταφορά του δείγματος, μπορεί
να δώσει λανθασμένα αποτελέσματα.

Ρινικό επίχρισμα

Για τη συλλογή ρινικού επιχρίσματος, εισαγάγετε προσεκτικά το στυλεό στο ρουθούνι που εμφανίζει
εντονότερη καταρροή ή στο ρουθούνι με τη μεγαλύτερη συμφόρηση αν δεν είναι ορατή η καταρροή.
Με απαλή περιστροφή, ωθήστε το στυλεό μέχρι να συναντήσετε αντίσταση στο επίπεδο των κογχών
(λιγότερο από 2,5 εκατοστά εντός του ρουθουνιού). Περιστρέψτε το στυλεό αρκετές φορές πάνω στο
ρινικό τοίχωμα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον αργά από το ρουθούνι.

Με κάθε νέα παραλαβή και για κάθε νέο μη εκπαιδευμένο χειριστή, ένας στυλεός εξωτερικού θετικού
μάρτυρα και ένας αποστειρωμένος στυλεός για αρνητικό μάρτυρα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο.
Για εξέταση ελέγχου ποιότητας, επιλέξτε Run QC Test [Εκτέλεση ελέγχου ποιότητας] στην αρχική
οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτέλεση ελέγχου
ποιότητας» στο εγχειρίδιο χρήσης του ID NOW Instrument για περισσότερες λεπτομέρειες.
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Home

Πατήστε «Run QC Test»
[Εκτέλεση ελέγχου ποιότητας].

Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Για τη συλλογή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εισαγάγετε προσεκτικά το στυλεό στο ρουθούνι που
εμφανίζει εντονότερη καταρροή ή στο ρουθούνι με τη μεγαλύτερη συμφόρηση αν δεν είναι ορατή η
καταρροή. Περάστε το στυλεό απευθείας προς τα πίσω χωρίς να γείρετε την κεφαλή του στυλεού πάνω
ή κάτω. Η ρινική δίοδος εκτείνεται παράλληλα με το έδαφος, όχι παράλληλα με τη γέφυρα της μύτης.
Με ήπια περιστροφική κίνηση, εισαγάγετε το στυλεό στο πρόσθιο μέρος του ρουθουνιού παράλληλα
με τον ουρανίσκο προωθώντας το στυλεό στο ρινοφάρυγγα. Παραμείνετε στο σημείο αυτό για μερικά
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια περιστρέψτε αργά το στυλεό καθώς τον αποσύρετε.
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Επιλέξτε «Influenza A & B» από το μενού.
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Για να διασφαλιστεί η σωστή συλλογή, ο στυλεός θα πρέπει να διέλθει από μία απόσταση η οποία είναι
η μισή από εκείνη μεταξύ της μύτης και της άκρης του αυτιού. Αυτή ισούται περίπου με το μισό μήκος
του στυλεού. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΥΝΑΜΗ κατά την εισαγωγή του στυλεού. Ο στυλεός θα πρέπει να
κινείται απαλά με ελάχιστη αντίσταση. Αν συναντήσετε αντίσταση, αποτραβήξτε λίγο τον στυλεό χωρίς να
τον αφαιρέσετε από το ρουθούνι. Στη συνέχεια, σηκώστε το πίσω μέρος του στυλεού και μετακινήστε τον
προς τα εμπρός εντός του ρινοφάρυγγα.
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Επιλέξτε τον έλεγχο ποιότητας που θέλετε
να εκτελέσετε.

Run QC Test
Positive QC Test
Negative QC Test

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή επικοινωνώντας με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο:
Η.Π.Α.
+ 1 855 731 2288
Αφρική, Ρωσία και Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων Κρατών
+ 44 161 483 9032
Ασία-Ειρηνικός
+ 61 7 3363 7711
Καναδάς
+ 1 800 818 8335
Ευρώπη και Μέση Ανατολή
+ 44 161 483 9032
Λατινική Αμερική
+ 57 (1) 4824033

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

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

Επιβεβαίωση εξέτασης
Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της εξέτασης ταιριάζει με
το δείγμα που προορίζεται για τον έλεγχο ποιότητας
πιέζοντας «ΟΚ» και ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη ώστε να ολοκληρωθεί
η εξέταση.

Run QC Test
Confirm test:
Influenza A & B Test
Positive QC Test
QC Sample ID:
N/A

Edit QC Sample ID
Cancel

OK

Σημείωση: Η εξέταση ελέγχου ποιότητας διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η
εξέταση ασθενούς με άμεσο ρινικό επίχρισμα. Συμβουλευτείτε την άλλη πλευρά για οδηγίες
βήμα προς βήμα.
© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks
of either the Abbott group of companies or their respective owners.
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referenced are trademarks of their respective owners.
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Πριν εκτελέσετε την εξέταση αυτή, ανατρέξτε στο ένθετο προϊόντος και το εγχειρίδιο χρήσης του προσδιορισμού ID NOW
Influenza A & B 2 για την πλήρη διαδικασία εξέτασης και για περαιτέρω πληροφορίες.

Ακολουθήστε τις εντολές βήμα-βήμα που προβάλλονται στην οθόνη του οργάνου.
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Print

Ανατρέξτε στις οδηγίες του ένθετου
προϊόντος για τη διαδικασία
επανεξέτασης σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος για διπλή λοίμωξη
από τον ιό της γρίπης Α και τον ιό της
γρίπης Β ή σε περίπτωση μη έγκυρου
αποτελέσματος.
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Ανατρέξτε στο ένθετο προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό
και την απόρριψη των δειγμάτων και των εξαρτημάτων της εξέτασης.
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