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Ota nielunäyte testipakkauksessa olevalla
näytteenottotikulla. Laita näytteenottotikku uuttoputkeen
ja lisää kaksi (2) tippaa väritöntä uuttoliuosta nro 1 ja
kaksi (2) tippaa punaista uuttoliuosta nro 2. Liuoksen väri
uuttoputkessa muuttuu keltaoranssiksi.

Siirrä uuttoputkessa oleva näyte näytteenottotikun
avulla kyvettiin kallistamalla uuttoputkea. Jos uuttoputkeen jää liuosta, kaada se kyvettiin. Laita näytteenottotikku kyvettiin ja pyöritä tikkua voimakkaasti. Liuoksen väri
muuttuu punaiseksi. Poista neste tikusta painamalla sitä
kyvetin sisäseinämää vasten ja nosta tikku kyvetistä.
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Pyöritä näytteenottotikkua liuoksessa vähintään
30 s. Jätä tikku uuttoputkeen vielä 90 s. ajaksi. Tikku
saa seistä uuttoputkessä enintään 15 minuuttia. Poista
esitäytetyn kyvetin suojafolio. Vältä koskemista kyvetin
alaosaan.

Sulje kyvetti huolellisesti Strep A -reagenssikorkilla.
Älä paina korkin sisäosaa alas. Näyte säilyy puskurissa
4 tunnin ajan. Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä Mittaus.

Tutustu
käyttöohjeisiin
ennen testin
suorittamista.
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Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi
päin. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja
kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta.

www.aidian.fi

Reagenssien säilytys

QuikRead go Strep A
®

Reagenssipakkaus

Avaamaton reagenssipakkaus 2–25 ̊C:
reagenssipakkauksen vanhenemispäivämäärään saakka.

Reagenssikorkit,
uuttoreagenssit
ja kontrollit

Avaamattomina säilytys 2–25 ̊C: vanhenemispäivämäärään saakka.
Avattuina säilytys 2–25 ̊C: 12 kuukautta.

Esitäytetyt
kyvetit

Avaamattomat pakkaukset säilytys 2–25 ̊C: pakkauksen viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka. Foliopussin avaamisen jälkeen:
Säilytys 2–8 ̊C: 6 kuukautta / säilytys 18–25 ̊C: 3 kuukautta.

Avattu
kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista.
Avattu kyvetti tulee käyttää 2 tunnin kuluessa.

Näytteenotto
Varmista, että näyte siirtyy kokonaan testiliuokseen. Näytteenottotikun pyörittäminen sekä uuttovaiheessa että
siirrettäessä näytettä kyvettiin on tärkeää. Muista poistaa näyte tikusta painamalla sitä kyvetin sisäseinämää vasten
ennen tikun poistamista kyvetistä.
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Tarvitset seuraavat tarvikkeet näytteen ottamiseksi
QuikRead go Strep A testausta varten:
HydraFlock-näytteenottotikku, kielilasta, QuikRead go
Strep A -uuttoputki. Muista käyttää suojahansikkaita.
Käytä vain QuikRead go Strep A -reagenssipakkauksen
mukana toimitettuja HydraFlock-näytteenottotikkuja.
Muiden näytteenottotikkujen käyttö saattaa johtaa
väärään tulokseen.
Poista HydraFlock-näytteenottotikku pakkauksestaan. Pyydä potilasta avaamaan suunsa.
Paina potilaan kieltä alas kielilastalla.

Kerää nielunäyte näytteenottotikulla. Pyöritä
tikkua näytteenoton aikana edustavan näytteen
varmistamiseksi. Muista ottaa näyte nielurisojen molemmilta puolilta. Vältä näytteenottoa muilta alueilta
välttääksesi väärä negatiivinen tulos. Liian suuret
määrät sylkeä tai limaa voivat häiritä testin suoritusta.

Kontaminaation välttämiseksi varmista, ettei
näytteenottotikku kosketa suun muita pintoja,
esimerkiksi poskia tai kieltä. Laita tikku uuttoputkeen.
Varmista uuttovaiheen onnistuminen. Tarkkaile
testiliuoksen värimuutoksia. Väri ilmaisee liuoksen
oikean pH-arvon eri työvaiheissa. Noudata ohjeessa
annettuja aikarajoja.
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