CLIA-KOMPLEKSITET: FRITATT
Se produktvedlegget og brukerhåndboken til ID NOW Influenza A & B 2 for fullstendige instruksjoner.
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PRØVETAKING og -BEHANDLING

Bruk nylig innsamlede prøver for å oppnå optimal testytelse. Utilstrekkelig prøve eller feilaktig
håndtering, oppbevaring og/eller transport av prøver kan gi feil resultater.

Nesepensel

Eksterne positive penselprøver og en steril penselprøve for negativ kontroll bør testes en gang med hver
ny leveranse og en gang for hver nye operatør som ikke har fått opplæring.
For QC-testing, velger du Kjør QC-test på startskjermen og følg instruksjonene på skjermen.
Se Kjøre en QC-test i ID NOW Instrument brukerhåndbok for nærmere opplysninger.
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For å ta en nasofaryngeal penselprøve, fører du penselen forsiktig inn i neseboret som har mest
sekret, eller det tetteste neseboret, hvis det ikke er synlig sekret. Før penselen direkte innover
uten å bøye penselhodet opp eller ned. Neseboret går parallelt med gulvet, ikke med neseryggen.
Roter forsiktig mens du skyver penselen bakover inn i neseboret, parallelt med ganen. Før
penselen inn i nesesvelget, og la den stå noen sekunder. Deretter roteres penselen langsomt når
den trekkes ut.
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For å ta en neseprøve føres penselen inn i neseboret med mest sekret, eller neseboret som er
mest tett, hvis det ikke finnes sekret. Roter penselen varsomt mens du skyver den frem til den
møter motstand på høyde med conchae (ikke mer enn 2,5 cm inn i neseboret). Roter penselen
flere omdreininger mot veggen i neseboret og trekk den deretter sakte ut.

Trykk på "Kjør QC-test".
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Nasofaryngeal pensel

For å sikre korrekt prøveinnsamling skal penselen føres inn til halvveis mellom nesen og
øreflippen. Dette utg jør omtrent halve penselens lengde. BRUK IKKE MAKT når du fører inn
penselen. Penselen skal lett kunne føres inn, med minimal motstand. Hvis du kjenner motstand,
må du trekke ut penselen litt, uten å trekke den ut av neseboret. Hev bakenden av penselen før
den føres inn i nesesvelget ig jen.

Gjennomgå
minne

Avlogging

Kjør QC-tekst

Velg ”Influensa A og B” fra menyen.

Influensa A og B
Strep A
RSV
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Kjør QC-test

Velg QC-testen som skal kjøres.

Positiv QC-test
Negativ QC-test

Teknisk støttelinje

Du kan få ytterligere informasjon fra din distributør eller ved å kontakte teknisk støtte på:
USA		
Afrika, Russland og tidligere
USSR-republikker og -områder
Asia og Stillehavsområdet
Canada		
Europa og Midtøsten
Latin-Amerika

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

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

ts.scr@abbott.com

+ 1 855 731 2288

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/poct
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Bekreft test
Bekreft testtypen i henhold til QC-prøven tiltenkt
for testing ved å trykke på "OK" og deretter følge
instruksjonene på skjermen for å fullføre testingen.

Kjør QC-test
Bekreft test:
Influensa A og B test
Positiv QC-test
QC-prøve-ID:
I/A

Rediger QC-prøve-ID
Avbryt

OK

Merk: QC-testen kjøres på samme måte som en direkte nesepenselprøve fra pasient. Se den andre siden
for trinnvise instruksjoner.
© 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.
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Før denne testen utføres, må du se produktvedlegget og brukerhåndboken til ID NOW Influenza A & B 2 for fullstendige testprosedyrer
og tilleggsinformasjon.

Følg de trinnvise instruksjonene som vises på instrumentskjermen.
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Prosedyre
Gyldig kontroll

Infl. A: Negativ

INV

Infl. B: Positiv
Ny test

Skriv ut

Se instruksjonene
i produktvedlegget for
prosedyrer ved retesting
ved positiv for både
influensa A og influensa B
eller et ugyldig testresultat.
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Se pakningsvedlegget for instruksjoner om sikker håndtering og kassering av prøver
og testkomponenter.
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