CLIA-KOMPLEXITET: DISPENS
Se bipacksedeln och användarhandboken till ID NOW Influenza A & B 2 för fullständiga instruktioner.
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INSAMLING och HANTERING av PROVER

Använd nyligen insamlade prover för bästa resultatkarakteristika. Otillräcklig provinsamling eller
felaktig hantering/förvaring/transport av prover kan leda till felaktiga resultat.

Näsprov

För att samla in ett prov från näsan, för försiktigt in provtagningspinnen i den näsborre som har
mest synligt dränage, eller den näsborre som är mest täppt om dränage inte är synligt. Rotera
provtagningspinnen försiktigt och tryck in den till dess att motstånd påträffas vid musslan (mindre
än 2,5 cm in i näsborren). Rotera provtagningspinnen flera gånger mot näsväggen och avlägsna
den sedan långsamt från näsborren.

Externa positiva samt en steril provpinne för negativ kontroll ska testas en gång för varje ny leverans
som mottas och en gång för varje otränad användare.
För kvalitetstestning, välj Kör kvalitetstest på startskärmen och följ de instruktioner som visas. Se Köra
ett kvalitetstest i ID NOW Instrument bruksanvisning för mer information.
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Tryck på ”Kör kvalitetstest”.

Hem
Kör
test

Nasofarynxprov

Inställningar

Ta ett prov från nasofarynx genom att försiktigt föra in provpinnen i den näsborre ur vilken det
rinner mest, eller den mest täppta näsborren om synligt flöde saknas. För pinnen rakt bakåt,
utan att rikta toppen uppåt eller nedåt. Passagen genom näsan löper parallellt med näsbotten,
inte med parallellt näsryggen. Rotera pinnen mjukt och för in pinnen genom näsborren parallellt
med gommen tills den når nasofarynx, håll den där några sekunder och drag sedan tillbaka pinnen
medan du långsamt roterar den.
För att säkra korrekt provtagning ska pinnen föras in till ett djup halvvägs mellan näsan och
öronloben. Detta motsvarar ungefär halva pinnens längd. ANVÄND INTE ALLTFÖR STARK
KRAFT för att föra in pinnen. Pinnen bör glida in mjukt, med minimalt motstånd. Om det
uppstår motstånd ska pinnen dras ut ur näsborren. Höj pinnens bakände och för den framåt mot
nasofarynx.

2

Välj ”Influensa A och B” från menyn.

6/Feb/2014
12:00pm

Kör
Kontrollera
kvalitetstest
minnet

Inställning

Logga ut

Kör kvalitetstest
Influensa A och B
Strep A
RSV
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Välj det kvalitetstest som ska köras.

Kör kvalitetstest
Positivt QC-test
Negativt QC-test

Rådgivningslinje för teknisk support

Ytterligare information kan fås från din distributör, eller genom att kontakta teknisk support på:
USA
Afrika, Ryssland, OSS-länder
Asien-Stillahavsområdet
Kanada
Europa och Mellanöstern
Latinamerika

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

Bekräfta test
Bekräfta testtypen för att matcha
kvalitetskontrollprovet som ska testas genom att
trycka på ”OK” och följa uppmaningarna på skärmen
för att fullborda testning.

Kör kvalitetstest
Bekräfta test:
Influensatest A & B
Pos. kvalitetstest
Kvalitetskontrollprov-ID:
Ej tillämpligt

Redigera kvalitetskontrollprov-ID
Avbryt

OK

Obs! Kvalitetskontrolltestet körs på samma sätt som ett patienttest för direktprov från näsa. Se
motsatt sida för stegvisa instruktioner.
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Se bipacksedeln och användarhandboken till ID NOW Influenza A & B 2 för fullständig testprocedur och ytterligare information, innan
detta test utförs.

Följ de stegvisa instruktionerna som visas på instrumentskärmen.
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Användar-ID: Abbottuser1

Influensa A: Negativt

INV

Influensa B: Positivt
Nytt test

Se instruktionerna
i bipacksedeln för
omtestprocedur vid ett
dubbelt positivt eller ogiltigt
testresultat för influensa A
och influensa B.
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Procedur
Kontroll giltig

Se bipacksedeln för instruktioner om säker hantering och kassering av prover
och testkomponenter.
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