
10 sec 10–15 min

1 Avaa musta korkki ja 
laita annospullo pystyyn 

tasaiselle vaakasuoralle 
pinnalle.

4 Pidä pulloa 
pystysuorassa ja lisää 3 

pisaraa liuosta testilaitteen 
pyöreään näytekaivoon. Lue 
tulos 10 minuutin kuluttua. 
Älä lue tulosta 15 minuutin 
jälkeen.

2 Laita vanupuikko 
annospulloon ja 

sekoita 10 sekuntia. 
Purista pullon kyljistä, 
jotta vanupuikosta irtoaa 
tehokkaasti mahdollisimman 
paljon nestettä ja sitten 
hävitä vanupuikko tai 
katkaise sen kärki pulloon.

3 Sulje pullo korkilla ja 
ravista näytepulloa. 

Kierrä auki näytepullon 
ylempi osa (läpinäkyvä 
korkki).

Pikakäyttöohje

Biosynex Amnioquick Duo +

www.aidian.fi

Tutustu  
käyttöohjeeseen 
ennen testin 
suorittamista.

Varotoimet ja näytteenotto

• Vain ammattimaiseen in vitro -diagnostiikkaan.
• Pakkaus tulee säilyttää kuivassa tilassa 2–30°C lämpötilassa.
• Kasetteja tulee suojata kosteudelta. Kun foliopussi on avattu, testi tulee tehdä 1 tunnin sisällä.
• Anna testipakkauksen ja näytteiden saavuttaa huoneenlämpö ennen testausta.
•  Käytä steriiliä nailonvanupuikkoa näytteen keräämiseen emättimen seinästä. Avaa 

vanupuikkopussi ja laita vanupuikko emättimeen (5 cm syvyydelle) 1 minuutiksi.
•  Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tähystintä ja emättimen eritettä voidaan kerätä jättämällä 

vanupuikko kontaktiin emättimen seinän kanssa posterior fornixin tasolle  
15 sekunnin ajaksi.
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Tulosten tulkinta

Biosynex Amnioquick Duo +

IGFBP-1 ja AFP positiivinen

Näkyvillä on 3 selkeää violettia viivaa: 
Kontrolliviiva ilmestyy C:llä merkitylle 
alueelle ja kaksi violettia viivaa (vaikka 
voimakkuudeltaan heikkoa) ilmestyy A:lla ja 
B:llä merkityille alueille.

IGFBP-1 positiivinen ja AFP negatiivinen 

Näkyvillä on kaksi selkeää violettia viivaa: 
Kontrolliviiva ilmestyy C:llä merkitylle alueelle 
ja yksi violetti viiva (vaikka voimakkuudeltaan 
heikko) ilmestyy B:llä merkitylle alueelle.

AFP positiivinen ja IGFBP-1 negatiivinen 

Näkyvillä on kaksi selkeää violettia viivaa: 
Kontrolliviiva ilmestyy C:llä merkitylle alueelle 
ja yksi violetti viiva (vaikka voimakkuudeltaan 
heikko) ilmestyy A:lla merkitylle alueelle.

Negatiivinen tulos

Vain yksi violetti viiva ilmestyy kontrolliviivan 
alueelle (C). Viivoja ei ilmesty A:lla ja B:llä 
merkityille alueille.

Virheellinen tulos

Kontrolliviiva ei tule näkyviin. 
Tarkista testimenetelmä ja toista 
testi. Jos ongelma ei poistu, 
lopeta testipakkauksen käyttö.

Tuote Tuotenro. Tilausnro.,  
Mediq Suomi

Biosynex Amnioquick Duo +, 10 testiä 150919 1702255
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Aidian Oy

info@aidian.fi 
050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy,  
puh. 020 112 1510 tai  
asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi


