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Raadpleeg de bijsluiter en gebruikershandleiding van het ID NOW Influenza A & B 2-product voor volledige instructies.
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MONSTERS VERZAMELEN en HANTEREN

Gebruik vers verzamelde monsters voor optimale testprestaties. Ontoereikende monsterverzameling of
een verkeerde hantering/opslag/transport van de monsters kan leiden tot onjuiste resultaten.

Neusuitstrijkje

Als u een wattenstaafje met een neusuitstrijkje wilt verzamelen, plaatst u zorgvuldig het wattenstaafje
in het neusgat met de meest zichtbare vochtafvoer of het neusgat dat het meest verstopt is als geen
vochtafvoer zichtbaar is. Duw het wattenstaafje in het neusgat door voorzichtig te draaien tot u
weerstand ondervindt ter hoogte van de neusschelpen (minder dan 2,5 cm in het neusgat). Beweeg het
wattenstaafje al draaiend verschillende keren langs de neuswand en verwijder het vervolgens langzaam
uit het neusgat.

De externe wattenstaafjes voor positieve controle en steriele wattenstaafjes voor negatieve controle
moeten eenmaal worden getest met elke nieuwe zending die binnenkomt en eenmaal voor elke
ongetrainde gebruiker die het instrument bedient.
Selecteer om een QC-test uit te voeren 'QC-test uitv.' op het startscherm en volg de weergegeven
instructies. Raadpleeg ‘QC-test uitvoeren’ in de gebruikershandleiding van het ID NOW Instrument
voor meer informatie.

Selecteer de QC-test die u wilt uitvoeren.
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Selecteer ‘Griep A en B’ in het menu.

2

Druk op ‘QC-test uitv.’.
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Start

Nasofaryngeaal uitstrijkje

Voor het afnemen van een nasofaryngeaal uitstrijkje steekt u het wattenstaafje voorzichtig in het
neusgat dat de meest zichtbare drainage vertoont, dan wel het neusgat dat het sterkst verstopt zit als
er geen drainage zichtbaar is. Voer het wattenstaafje recht naar achteren op zonder de kop van het
wattenstaafje omhoog of omlaag te kantelen. Het neuskanaal loopt parallel aan de neusbodem, niet
parallel aan de neusbrug. Met een voorzichtige draaibeweging steekt u het wattenstaafje in de naris
anterior parallel aan het verhemelte en voert u het wattenstaafje op in de nasofarynx. Vervolgens laat u
het enkele seconden op zijn plaats zitten en draait u het wattenstaafje langzaam terwijl u het terugtrekt.
Voor een correcte afname moet het wattenstaafje een afstand doorlopen tot halverwege tussen de neus
en de oorlel. Dit is ongeveer de helft van de lengte van het wattenstaafje. GEBRUIK GEEN KRACHT
bij het inbrengen van het wattenstaafje. Het wattenstaafje moet soepel bewegen, met minimale
weerstand; als weerstand wordt ondervonden, trekt u het wattenstaafje een beetje terug zonder het uit
het neusgat te nemen. Vervolgens tilt u de achterkant van het wattenstaafje op en brengt u het verder
in de nasofarynx in.

Inst.

Voorkeuren

QC-test
uitv.

Test
uitv.

Geheugen
controleren

Afmelden

QC-test uitv.
Griep A en B
Strep A
RSV

QC-test uitv.
Positieve QC-test
Negatieve QC-test

Advieslijn voor technische ondersteuning

Neem voor meer informatie contact op met uw distributeur, of met Technische ondersteuning via:
VS
Afrika, Rusland, GOS
Azië en Pacifisch gebied
Canada
Europa en Midden-Oosten
Latijns-Amerika

+ 1 855 731 2288
+ 44 161 483 9032
+ 61 7 3363 7711
+ 1 800 818 8335
+ 44 161 483 9032
+ 57 (1) 4824033
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ts.scr@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
APproductsupport@abbott.com
CANproductsupport@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
LAproductsupport@abbott.com

Test bevestigen
Controleer of het testtype overeenkomt met het
type QC-monster dat u wilt testen door op ‘OK’ te
drukken en de aanwijzingen op het scherm te volgen
om de test te voltooien.

QC-test uitv.
Test bevestigen:
Test griep A & B
Positieve QC-test
QC-monster-id:
N.v.t.

QC-monster-id bijwrk.
Annuleren

OK

Opmerking: De kwaliteitscontroletest wordt net zo uitgevoerd als een patiënttest van een
rechtstreeks neusuitstrijkje. Zie ommezijde voor stap-voor-stap-instructies.
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Raadpleeg voordat u deze test uitvoert de bijsluiter en gebruikershandleiding van het ID NOW Influenza A & B 2-product voor de volledige
testprocedure en aanvullende informatie.

Volg de stap-voor-stap-instructies die op het scherm van het instrument worden getoond.
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Raadpleeg de instructies in de
bijsluiter van het product voor
de procedure voor opnieuw
testen bij een dubbel postief of
ongeldig testresultaat voor Infl
A of Infl B.
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Raadpleeg de bijsluiter van het product voor instructies voor veilig hanteren en
afvoeren van monsters en testcomponenten.

Abbott
ID NOW
Influenza A & B 2

QRI, NL

Printed Colors
CMYK

PN: IN427001nl
Rev: 6

Incoming Inspection Colors
(For Reference Only)

Colors below are not used for printing
PMS 2995 U
Primary Blue

Size:
8.5 in. x 11 in.

PMS 303 U
Dark Blue
PMS 297 U
Light Blue

Date of Last Revision:
6.1 2020/05/12

