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Voor in-vitrodiagnostisch gebruik. 

BEOOGD GEBRUIK  
AdenoPlus externe controles mogen alleen worden gebruikt met de AdenoPlus-test en zijn bedoeld voor 
het controleren of de testreagentia werken en of de test correct wordt uitgevoerd.  
 
AdenoPlus is een snelle immuno-assay voor de visuele, in vitro-kwalitatieve detectie van 
adenovirusantigenen (hexoneiwit) rechtstreeks uit menselijk oogvocht. De test is bestemd voor 
professioneel gebruik als hulp bij de snelle differentiële diagnose van acute conjunctivitis. 
 
REAGENTIA EN MEEGELEVERDE MATERIALEN 
 Positieve controle (1): Gebufferde oplossing met detergens en recombinant hexoneiwit van het 

adenovirus, evenals aanvullende eiwitten om een biologische matrix te simuleren. 
 Negatieve controle (1): Gebufferde oplossing met detergens en eiwitten om een biologische matrix 

te simuleren. 
 Documentatie (1) 

NIET-GELEVERDE MATERIALEN  
 AdenoPlus-testkit (artikelnummer: RPS-AD)  
 Handschoenen  
 Timer  
 
OPSLAG EN STABILITEIT EXTERNE CONTROLES  
De ongeopende controles moet bij kamertemperatuur van maximaal 30 ˚C/86 ˚F worden bewaard tot de 
uiterste gebruiksdatum die op de buitenverpakking staat vermeld.  
 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN  
 Voor in-vitrodiagnostisch gebruik. 
 Voor optimale resultaten moeten de aanwijzingen in de bijsluiter van de AdenoPlus-testkit worden 

gevolgd.  
 Controles moeten helder en kleurloos zijn. De controles mogen in geval van uitvlokking of 

verkleuring niet worden gebruikt.  
 De ongeopende controles moeten bij een kamertemperatuur van maximaal 30 ̊ C/86 ˚F worden 

opgeslagen.  
 Ongeopende controles mogen tot de houdbaarheidsdatum die op de buitenverpakking staat, 

worden gebruikt. Gebruik de controles niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.  
 Controles zijn bedoeld voor maximaal drie (3) toepassingen. 
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 Controles niet verdunnen.  
 Volg bij de hantering van deze controles de universele voorzorgsmaatregelen.  
 De tests moeten worden uitgevoerd in een ruimte met afdoende ventilatie. 
 Voer potjes/buisjes en ongebruikte inhoud af in overeenstemming met overheids-, provinciale en 

lokale reglementaire voorschriften. 
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het 

hanteren van de inhoud uit deze kit. 
 Na het werken met dit product handen grondig wassen. 
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 

onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad op quidel.com. 
 
PROCEDURE  
1. Kies de positieve of negatieve controleflacon. De AdenoPlus-monsternemer, testcassette en buffer 

kunnen slechts één keer worden gebruikt. 
2. Open de geselecteerde controleflacon.  
3. Neem een ongebruikte AdenoPlus-testkit en open het zakje met de monsternemer.  
4. Dompel het bemonsteringsvliesje van de monsternemer in de geselecteerde controleflacon om het 

vliesje te bevochtigen. 
5. Volg de instructies in de AdenoPlus-bijsluiter om de test uit te voeren en de resultaten af te lezen. 

Een positieve controle moet een positief resultaat opleveren. Een negatieve controle moet een 
negatief resultaat opleveren.  

Opmerking: De testcassette mag slechts eenmaal worden gebruikt. De controles mogen maximaal 3 
(drie) maal worden gebruikt binnen de houdbaarheidsdatum vermeld op de controleflacon. 
  
DAGELIJKSE KWALITEITSCONTROLE  
AdenoPlus heeft ingebouwde procedurecontroles (zie het gedeelte Procedurecontroles in de 
AdenoPlus-bijsluiter). Voor de dagelijkse kwaliteitscontrole adviseert Quidel om bij te houden of deze 
interne procedurecontroles elke dag voor het eerste geteste monster zijn uitgevoerd.  

PROCEDURECONTROLES  
Een ongebruikt AdenoPlus-hulpmiddel heeft een paarse flowindicator op de teststrip in het 
monsteroverdrachtvenster . Het ongebruikte hulpmiddel heeft ook lichtoranje lijnen in het 
uitslagvenster.  
 
Als de test goed verloopt en de reagentia werken, verschijnt er een blauwe lijn in het controlegebied. Dit 
wijst erop dat de test functioneel is. Het verschijnen van de controlelijn geeft de correcte toepassing en 
werking van de test aan. De controlelijn moet verschijnen in alle geldige tests. Als de controlelijn niet 
verschijnt, moet de test als ongeldig worden geïnterpreteerd en moet de test worden herhaald door 
met behulp van een nieuwe AdenoPlus-testkit nogmaals een monster uit het oog te nemen.  
 
Tijdens het uitvoeren van de test ziet u dat paarse vloeistof zich over het uitslagvenster  verplaatst. Als 
de achtergrond in het uitslagvenster wit is en er 10 minuten zijn verstreken, mag de test nauwkeurig 
worden afgelezen. Als u na 10 minuten een streperige, vloeiende golfvorm op de achtergrond van het 
uitslagvenster ziet, moet u de test nog eens 5 à 10 minuten laten staan voordat u hem kunt 
interpreteren. Het wegtrekken van de achtergrondkleur uit het uitslagvenster is een negatieve 
achtergrondcontrole. 
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Externe positieve en negatieve controles  
Naast de standaardkwaliteitscontrole van uw instelling, raden we u aan om zowel een positieve als een 
negatieve externe controle uit te voeren:  
 eenmaal met elk nieuw partijnummer van AdenoPlus;  
 eenmaal met elke nieuwe ontvangen levering;  
 eenmaal door iedere nieuwe niet-opgeleide gebruiker voordat hij/zij monsters van patiënten test.  
 
Aanvullende controles kunnen worden getest in overeenstemming met de vereisten van lokale, 
regionale en nationale voorschriften of accreditatieorganisaties.  

BEPERKINGEN VAN DE TEST  
Net als alle diagnostische tests moeten de resultaten van AdenoPlus worden geïnterpreteerd samen met 
klinische bevindingen en resultaten van andere diagnostische methoden. 

HULP 
Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, kunt u  het nummer van de technische 
ondersteuning van Quidel bellen op 1-800.874.1517 (in de VS) of 1-858.552.1100 (buiten de VS), 
maandag t/m vrijdag, van 7.00 uur tot 17.00 uur Pacific Time.  Buiten de Verenigde Staten kunt u 
contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of met technicalsupport@quidel.com. 
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