COMPLEXIDADE CLIA: DISPENSADA
Consulte o folheto informativo do produto e o manual do utilizador do teste ID NOW Influenza A & B 2 para obter instruções completas.
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COLHEITA e MANUSEAMENTO das AMOSTRAS

Utilize amostras recém-colhidas para obter o melhor desempenho do teste. Uma colheita
inadequada de amostras ou um manuseamento/conservação/transporte incorreto de amostras
pode provocar resultados erróneos.

Zaragatoa nasal

Para recolher uma amostra de zaragatoa nasal, introduza cuidadosamente a zaragatoa na narina
que apresente o corrimento mais visível ou na narina que estiver mais congestionada se não
houver corrimento visível. Com um movimento suave de rotação, empurre a zaragatoa até
encontrar resistência ao nível dos cornetos (cerca de uma polegada para o interior da narina).
Rode a zaragatoa várias vezes contra a parede nasal e em seguida retire lentamente da narina.

Uma zaragata externa positiva e uma zaragatoa estéril para controlo negativo devem ser
testadas uma vez com cada nova remessa recebida e uma vez para cada operador sem formação.
For realizar um teste de CQ, selecione Executar teste de CQ no ecrã Home e siga as instruções
apresentadas. Consulte a seção Executar teste de CQ no Manual do Utilizador do ID NOW
Instrument para obter mais informações.
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Toque em “Executar teste de CQ”.

Início

Zaragatoa nasofaríngea

Para colher uma amostra de zaragatoa nasofaríngea, introduza cuidadosamente a zaragatoa na
narina com maior corrimento visível, ou na narina mais congestionada, caso o corrimento não
seja visível. Passe a zaragatoa diretamente para trás sem dobrar a ponta da mesma para cima
ou para baixo. A passagem nasal é paralela ao chão, e não à ponte do nariz. Com uma rotação
suave, introduza a zaragatoa na zona anterior paralela ao palato, fazendo avançar a zaragatoa
na nasofaringe, deixe ficar nesse sítio alguns segundos, e depois rode lentamente a zaragatoa, à
medida que esta é removida.
Para garantir uma colheita adequada, a zaragatoa deve ser introduzida até metade da distância
entre o nariz e a extremidade da orelha. Isto corresponde a cerca de metade do comprimento
da zaragatoa. NÃO FAÇA FORÇA ao introduzir a zaragatoa. A zaragatoa deve deslocar-se
suavemente com a mínima resistência; se encontrar resistência, remova a zaragatoa um pouco
sem a retirar da narina. Depois levante a parte de trás da zaragatoa e movimente-a para a frente,
para a nasofaringe.
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Selecione ‘Gripe A e B’ no menu.
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Selecione "Teste de CQ a ser executado".

Executar teste de CQ
Teste CQ posit.
Teste CQ negat.
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Para mais informações, contacte o seu distribuidor ou o Apoio Técnico:
EUA
África, Rússia, CEI
Ásia-Pacífico
Canadá
Europa e Médio Oriente
América Latina

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

Confirmar teste
Confirme o tipo de teste para combinar com a
amostra de CQ destinada para teste, tocando em
"OK" e seguindo as indicações no ecrã para concluir
o teste.

Executar teste de CQ
Confirmar teste:
Teste da Gripe A e B
Teste de CQ positivo
ID da amostra de CQ:
N/A

Editar ID amostra CQ
Cancelar

OK

Nota: o teste de CQ é executado da mesma forma que o teste de um paciente de zaragatoa
nasal direta. Consulte o outro lado para obter instruções passo a passo.
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Antes de executar este teste, consulte o folheto informativo do produto e o manual do utilizador do teste ID NOW Influenza A & B 2 para
obter o procedimento do teste completo e mais informações.

Siga as instruções passo a passo apresentadas no ecrã do instrumento.
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Gripe B: Positivo
Novo teste

Consulte o folheto
informativo do produto para
o procedimento de novo
teste na sequência de um
resultado de teste positivo
de infeção dupla com Flu A
e Flu B ou inválido.
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Consulte o folheto informativo do produto para obter instruções sobre
manuseamento e eliminação seguros de amostras e componentes do teste.
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