CLIA KOMPLEXITÁS: ELÉGSÉGES
Az összes utasítást lásd az ID NOW Influenza A & B 2 termékismertetőjében és felhasználói kézikönyvében.
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MINTAVÉTEL és -KEZELÉS

Az optimális tesztteljesítmény eléréséhez használjon frissen vett mintát. A nem megfelelő
mintavétel vagy a minta helytelen kezelése/tárolása/szállítása hibás eredményekhez vezethet.

Orrkenet

A külső pozitív- és steril negatívkontroll-kenetvevőt tesztelni kell minden új szállítmány érkezésekor,
és amikor képzetlen kezelő használja a berendezést.
A minőség-ellenőrzéshez válassza a „Run QC Test” [Minőség-ellenőrzési teszt futtatása] opciót a Home
[Kezdőképernyő] nézetben, és kövesse az utasításokat. A minőség-ellenőrzési tesztre vonatkozó további
információkat lásd az ID NOW Instrument berendezés felhasználói kézikönyvének Minőség-ellenőrzési
teszt futtatása című részében.
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Orrgaratkenet-minta vételéhez óvatosan helyezze a kenetvevőt abba az orrlyukba, amely több
látható váladékot tartalmaz, vagy nem látható váladék esetén abba, amelyik jobban el van dugulva.
Vezesse a kenetvevőt egyenesen hátrafelé anélkül, hogy lefelé vagy felfelé hajlítaná a kenetvevő
fejét. Az orrjárat vízszintesen fut, nem az orrnyereggel párhuzamosan. Finom forgatással helyezze
a kenetvevőt az elülső orrüregbe a szájpadlással párhuzamosan, így bevezetve azt az orrgaratba,
hagyja ott néhány másodpercig, majd lassan forgatva húzza ki.
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Orrkenetminta vételéhez óvatosan helyezze a kenetvevőt abba az orrlyukba, amely több
látható váladékot tartalmaz, vagy nem látható váladék esetén abba, amelyik jobban el van
dugulva. Finoman forgatva tolja a kenetvevőt addig, ahol már ellenállásba ütközik az orrkagylók
magasságában (kevesebb mint egy hüvelyk mélyen az orrlyukban). Párszor forgassa meg a
kenetvevőt az orrlyuk falának nyomva azt, majd lassan húzza ki az orrlyukból.

Érintse meg a „Run QC Test”
[Minőség-ellenőrzési teszt futtatása] lehetőséget.

Orrgaratkenet

A megfelelő mintavétel érdekében a kenetvevőt az orr és a fül csúcsa közti távolság feléig
kell bevezetni. Ez nagyjából a kenetvevő hosszúságának a fele. NE HASZNÁLJON ERŐT a
kenetvevő bevezetéséhez. A kenetvevőnek simán, minimális ellenállással kell előrehaladnia;
amennyiben ellenállást tapasztal, kissé húzza vissza a kenetvevőt anélkül, hogy kihúzná azt az
orrlyukból. Ezután emelje meg a kenetvevő hátulját és vezesse tovább az orrgaratba.

Válassza ki a menüből az „Influenza A & B” lehetőséget.
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Válassza ki a futtatni kívánt minőség-ellenőrzési tesztet.

Run QC Test
Positive QC Test
Negative QC Test

Műszakiszolgálat-tanácsadás

További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy a műszaki szolgálathoz az alábbi elérhetőségen:
USA
Afrika, Oroszország, FÁK
Ázsia, Csendes-óceáni térség
Kanada
Európa és Közel-Kelet
Latin-Amerika

+ 1 855 731 2288
+ 44 161 483 9032
+ 61 7 3363 7711
+ 1 800 818 8335
+ 44 161 483 9032
+ 57 (1) 4824033

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
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Erősítse meg a teszt típusát
Az „OK” [OK] gomb megérintésével erősítse
meg, hogy a kiválasztott teszttípus megfelel a
tesztelni kívánt minőség-ellenőrzési mintának, és
kövesse a képernyőn meg jelenő utasításokat a teszt
elvégzéséhez.

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

Edit QC Sample ID
Cancel

OK

Megjegyzés: A minőség-ellenőrzési tesztet ugyanúgy kell futtatni, mint a közvetlen orrkenet
betegtesztet. A lépésenkénti útmutatót lásd a túloldalon.
© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks
of either the Abbott group of companies or their respective owners.
Software © 2020. Axxin, used under license. All trademarks
referenced are trademarks of their respective owners.
IN427001hu Rev.6 2020/05

IVD

ID NOW

™

INFLUENZA
A
&
B
2
GYORS REFERENCIAUTASÍTÁS
A teszt elvégzése előtt a további információkat és a teljes teszteljárást lásd az ID NOW Influenza A & B 2 termékismertetőjében
és felhasználói kézikönyvében.

Kövesse a berendezés képernyőjén meg jelenő utasításokat lépésről lépésre.
1

2

5

15°C

6

30°C

≤10’

3
15°C

7
30°C

-

+
+

3’

Test Results

INV

-

10AX425

User ID: Abbottuser1

Flu A: Negative

INV

Flu B: Positive
New Test

Kettős pozitív influenza
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A tesztelemek biztonságos kezelésére és hulladékkezelésére vonatkozó
utasításokat lásd a termékismertetőben.
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