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CLIA-kompleksisuus: VAPAUTETTU 

 
In Vitro diagnostiseen käyttöön. 
 
A symbols glossary can be found at quidel.com/glossary. 
 

 KÄYTTÖTARKOITUS  
QuickVue In-Line Strep A -testi mahdollistaa A-ryhmän streptokokkiantigeenin nopean toteamisen suoraan 
potilaalta otetuista nielunäytepuikoista. Testi on tarkoitettu apuvälineeksi A-ryhmän streptokokki-infektion 
taudinmääritykselle. Ainoastaan terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön. 
 

YHTEENVETO JA SELVENNYS 
A-ryhmän streptokokit ovat organismeja, jotka tyypillisesti aiheuttavat sairauksia kuten nielurisatulehdus, 
nielutulehdus ja tulirokko. Nämä infektiot voivat johtaa vakaviin komplikaatioihin mm. reumakuumeeseen ja 
akuuttiin glomerulonefriittiin.1 A-ryhmän streptokokki-infektioiden nopea taudinmääritys ja asianmukainen 
antibioottihoito näyttävät olevan paras tapa estää kyseiset komplikaatiot. Perinteisiä A-ryhmän 
streptokokkiinfektioiden toteamistapoja ovat 24 - 48 tuntia kestävä nielunäytepuikon tai muiden 
tulehdusnesteiden viljely, beetahemolyysin varmistus ja basitrasiiniherkkyyden osoittaminen. A-ryhmä, mutta 
yleensä eivät muut beetahemolyyttiset streptokokki-ryhmät, on herkkä basitrasiinille, mikä mahdollistaa 
todennäköisen A-ryhmän streptokokki-sairauden taudinmäärityksen.2 
 
QuickVue In-Line Strep A -testi on late raaliseen nestevirtaukseen perustuva immuunimääritystesti, jossa 
antigeenin uuttaminen tapahtuu kasetin sisällä. Testi, joka sisältää erittäin tarkan ja herkän A-ryhmän 
streptokokkiantigeenin vasta-aineen, on tarkoitettu nimenomaan A-ryhmälle eikä se ristireagoi muiden 
streptokokki-ryhmien kanssa. 
 

TESTIN PERIAATE 
Testin suorituksessa otetaan näytepuikolla nielunäyte, joka asetetaan testikasetin näytepuikkokammioon. 
Uuttamisliuokset sekoitetaan, mikä aiheuttaa värin muuttumisen vihreäksi, ja lisätään näytepuikkoon 
näytepuikkokammiossa bakteerin antigeenin uuttamiseksi. 
 
Uuttaminen alkaa välittömästi, minkä jälkeen uutettu liuos virtaa näytepuikkokammiosta testiliuskaan 
kapillaarisen virtauksen avulla. Uutettu näyte virtaa tyynyn läpi, joka koostuu kanin polyklonaalista A-ryhmän 
streptokokin antigeeniä sisältävästä vaaleanpunaisesta alueesta, ja sinisestä kontrolli-alueesta. Jos uutettu 
liuos sisältää A-ryhmän streptokokin antigeeniä, antigeeni sitoutuu vaaleanpunaisen testi-alueen sisältämään 
vasta-aineeseen, joka puolestaan sitoutuu kanin polyklonaaliseen A-ryhmän streptokokin kalvolle tiputettuun 
vasta-aineeseen, minkä tuloksena syntyy vaaleanpunaisesta punaiseen vaihteleva testiviiva. Sininen 
kontrolliviiva ilmestyy myös testikasetin päällä olevan C-kirjaimen viereen, mikä osoittaa, että reagenssit 
sekoitettiin ja lisättiin oikein, että testikasettiin laitettiin oikea määrä nestettä, ja että kapillaarinen virtaus 
tapahtui. Sininen kontrolliviiva ilmestyy aina oikein toimivaan testikasettiin. Jos A-ryhmän streptokokkia ei 
havaita tai sen taso on hyvin alhainen, ainoastaan sininen kontrolliviiva ilmestyy. 
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REAGENSSIT JA PAKKAUKSESSA MUKANA OLEVAT MATERIAALIT 

◼ Yksittäispakatut testikasetit (25 kpl): 
► Kalvo päällystetty kanin polyklonaalisella A-ryhmän streptokokin vasta-aineella 

◼ Uutosliuospullot (25 kpl): 
► 4 mol/l natriumnitriittiä (0,38 ml) ja 0,2 mol/l asetikkahappoa (0,43 ml) lasiampullin sisällä 

◼ Yksittäispakatut steriilit raionkärkiset näytepuikot joiden varret ovat vihreät (25 kpl) 
► Näytepuikko on steriili niin kauan kuin pakkaus ei ole vaurioitunut tai auki 

◼ Positiivinen kontrollinäytepuikko (+) (1): 
► Kuumakäsiteltyä A-ryhmän streptokokkia 

◼ Negatiivinen kontrollinäytepuikko (–) (1): 
► Kuumakäsiteltyä C-ryhmän streptokokkia 

◼ Pakkausliite (1) 
◼ Pikaohje (1) 
◼ Uutospakkaus (1): 

► 5 putkea ja 5 kertakäyttöistä pipettiä käytettäväksi ainoastaan kontrollitestin näytteiden kanssa. 
Katso käyttöohjeita Toimivuuden Testaus – osasta. 

 

VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET 
◼ Tarkoitettu diagnostiseen in vitro -käyttöön 
◼ Pakkauksen sisältöä ei saa käyttää pakkauksen ulkopintaan merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
◼ Käytä asianmukaisia varotoimenpiteitä potilasnäytteiden otossa, ja pakkauksen käytetyn sisällön, 

säilytyksessä, käsittelyssä ja hävityksessä. 
◼ Suosittelemme nitriili- tai lateksikäsineiden käyttöä potilasnäytteitä käsiteltäessä.3 
◼ Testikasettia ei saa ottaa suljetusta foliosuojapussista kuin juuri ennen käyttöä. 
◼ Uutosliuspullo sisältää happoliuosta. Jos liuosta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele runsaalla vedellä. 
◼ Uutosliuospullo sisältää lasia, riko se varovasti. 
◼ Jos uutosliuospullossa ei ole lasiampullia, tai liuos on väriltään vihreää ennen ampullin rikkomista, hävitä 

se ja ota uusi uutosliuospullo käyttöön. 
◼ Oikeat tulokset saadaan vain noudattamalla pakkausliitteen ohjeita. 
◼ Testaus tulee suorittaa alueella, jossa on riittävä tuuletus. 
◼ Pakkaukset ja käyttämätön sisältö tulee hävittää alueellisten, valtiollisten ja paikallisten säännösten 

vaatimusten mukaisesti. 
◼ Käytä asianmukaista suojavaatetusta, käsineitä ja silmien-/kasvonsuojainta käsitellessäsi tämän 

tarvikesarjan sisältöä. 
◼ Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. 
◼ Lisätietoja varoitusmerkeistä, turvallisuudesta, tämän tarvikesarjan komponenttien käsittelystä ja 

hävittämisestä saa käyttöturvallisuustiedotteesta, joka löytyy osoitteesta quidel.com. 
 

PAKKAUKSEN SÄILYTYS JA SÄILYVYYS 
Säilytä pakkaus huoneenlämmössä 15 °C - 30 °C (59°F - 86°F), poissa suorasta auringonvalosta. Pakkauksen 
sisältö säilyy stabiilina sen ulkopuolelle painettuun viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka. Ei saa jäädyttää. 
 

NÄYTTEENOTTO JA SÄILYTYS 
Ainoastaan tämän pakkauksen sisältämiä steriilejä raionkärkisiä puikkoja voidaan käyttää näytteenotossa. 
 
Ota puikoilla näytteet nielusta kliinistä vakiomenetelmää käyttäen. Paina kieli alas puutikulla tai lusikalla. Vältä 
koskettamasta kieltä, suun sivuja tai yläosaa näytepuikolla. Hiero näytepuikkoa nielun takaosaan, kitarisoihin, 
ja muille alueille, jotka näyttävät punaisilta, tulehtuneilta tai märkäisiltä. Katso vakioviitemenetelmiä kuten 
Facklamin kuvaamaa näytteenottomenetelmää.4 
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Käytä ainoastaan pakkauksessa olevia raionkärkisiä näytepuikkoja, joissa on vihreä muovivarsi, nielunäytteiden 
ottamiseen. Muut näytepuikot, mukaan lukien muut raioniset näytepuikot, eivät sovellu tähän testiin niiden 
kärjen pienen koon vuoksi. 
 
On suositeltavaa, että näytepuikon näytteet käsitellään niin pian kuin mahdollista näytteenoton jälkeen. 
Näytepuikkoja voi säilyttää missä tahansa puhtaassa ja kuivassa muoviputkessa tai kotelossa korkeintaan 4 
tuntia huoneenlämmössä (15 °C - 30 °C) tai 24 tuntia jääkaapissa (2 °C - 8 °C) ennen käsittelyä. Suorituskykyä 
kuljetusaineen kanssa ei ole tutkittu, mutta hiiltä tai agaria ei suositella käytettäviksi kuljetusaineena. 
 
Jos näyte halutaan viljellä, vedä puikolla kevyesti viiruja 5 %:n lampaan veriagarmaljan pintaan ennen sen 
käyttöä QuickVue In-Line Strep A-testissä. Älä suorita QuickVue In-Line Strep A -testiä ennen viljelymaljan 
viiruttamista, koska uutosliuos tuhoaa näytepuikon bakteerit, jolloin organismia ei voida onnistuneesti viljellä. 
Nielunäytteitä voidaan vaihtoehtoisesti ottaa kaksi yhtä aikaa tai peräkkäisesti viljelyä varten. 
 

LAADUNTARKKAILU 
Sisäänrakennetut kontrolliominaisuudet 
QuickVue In-Line Strep A -testi sisältää sisäänrakennettuja kontrolliominaisuuksia. Valmistajan suositus 
päivittäistä laaduntarkkailua varten on dokumentoida nämä kontrollit kunkin päivän ensimmäisestä 
näytteestä. 
 
Uutosvaiheessa liuoksen väri muuttuu kirkkaasta vihreään uutosliuoksia sekoitettaessa. Värimuutos toimii 
uutosreagenssikontrollina ja on myös merkki siitä, että, uutosprosessi suoritettiin oikein. 
 
Kahta väriä käyttävä tulosmuoto näyttää yksiselitteisesti positiiviset ja negatiiviset tulokset. Sinisen 
kontrolliviivan ilmestyminen C-kirjaimen viereen antaa useita kontrollimuotoja. Ensinnä, näytteen detektio-
osat ja sisäinen kontrolli käsitellään samanaikaisesti samanlaisia menetelmiä käyttäen. Kontrolliviivan 
ilmestyminen varmistaa siten, että detektioosa toimii oikein. Toiseksi, kontrolliviivan ilmestyminen varmistaa 
myös, että testikasetti on säilytetty siten, että testikasetti on säilytetty siten, että sen toiminta ei ole 
vaarantunut. Kolmanneksi, kontrolliviivan ilmestyminen osoittaa, että testikasettiin laitettiin oikea määrä 
nestettä, ja että kapillaarinen virtaus tapahtui. Tämä osoittaisi, että testikasetti oli pantu kokoon oikein, koska 
se toimii kaikkien kalvoliitosten ja osien oikean asemoinnin tarkastajana. Jos kontrolliviiva ei ilmesty 5 minuutin 
aikana, testin tulos on hylättävä. 
 
Tulosikkunassa olevan taustavärin kirkastuminen toimii negatiivisena taustakontrollina ja se osoittaa, ettei 
näytteessä ole immunologisesti häiritseviä aineita. Tämän alueen tulisi olla väriltään valkoisesta haalean 
vaaleanpunaiseen 5 minuutin kuluessa, eikä sen pitäisi häiritä testin tuloksen lukemista. Jos taustaväri säilyy 
tulosikkunassa ja vaikeuttaa testin tuloksen lukemista, tulos saattaa olla hylättävä. Ota siinä tapauksessa 
yhteyttä paikalliseen maahantuojaan. 
 

Positiivinen ja negatiivinen laatukontrolli 
Ulkoisia kontrolleja voidaan myös käyttää osoittamaan, että reagenssit ja testimenetelmä toimivat oikein. 
 
Quidel suosittelee, että positiivisia ja negatiivisia kontrolleja käytetään kerran jokaista kouluttamatonta 
käyttäjää kohti, kerran jokaista uutta tarvikesarjalähetystä kohti — edellyttäen, että jokainen lähetyksessä 
saatu erilainen erä testataan — sekä tarvittaessa sisäisten laaduntarkkailuvaatimustenne mukaisesti ja 
paikallisten ja valtiollisten säädösten tai akkreditointivaatimusten mukaisesti. 
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Jos kontrollit eivät toimi odotetulla tavalla, testin tuloksia ei saa käyttää. Tee testi uudelleen tai ota yhteyttä 
paikalliseen maahantuuojaan. 
 
Pakkauksessa on mukana positiivisia ja negatiivisia kontrollinäytepuikkoja. Tarkistusnäytteenottotikkuja voi 
tilata lisää Quidelilta, luettelonumero 00345. Testataksesi positiivista tai negatiivista kontrollinäytepuikkoa, 
poista kontrollinäytepuikko sen säiliöstä ja aseta se sisään QuickVue In-Line Strep A -testikasetin 
näytepuikkokammioon. Jatka testin tekemistä TESTIMENETELMÄ -osassa kuvatulla tavalla. 
 
Kun teet testin tarkistusliuoksella (luokka nro 00354), ravista tarkistusliuospulloa voimakkaasti. Pidä pulloa 
pystyasennossa ja aseta yksi vapaasti putoava pisara tarkistusliuosta steriilille viskoosikärkiselle 
näytteenottotikulle, joka tuli pakkauksen mukana. Työnnä näytteenottotikku QuickVue In-Line Strep A -
testikasetin näytekammioon. Jatka kokeen suorittamista TESTIMENETTELY-osassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 
 

TESTIN SUORITTAMINEN 
Tärkeää: 
◼ Käytä suojakäsineitä potilasnäytteiden käsittelyn aikana. 
◼ Uutosliuosta ei saa käyttää, jos se on väriltään vihreä ennen ampullin rikkomista.  
◼ Pätevyystestausta tehdessäsi noudata vaihtoehtoista testausmenetelmää kohdan 

PÄTEVYYSTESTAUKSEN KARTOITUSMENETELMÄ mukaan. 

 
 
ENNEN TESTIN OTTOA: 
◼ KÄYTÄ pakkauksessa toimitettuja näytepuikkoja 
 

 
◼ Poista testikasetti foliopussista ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle 

alustalle. Käyttäen kammion takana olevaa lovea apuna, vie puikko 
kokonaan sisään näytepuikkokammioon. 

 
 
 
 
 

◼ Purista KERRAN rikkoaksesi uutosliuospullon sisällä olevan lasiampullin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUORITA TESTI: 
◼ Ravista pulloa voimakkaasti 5 kertaa sekoittaaksesi liuokset. Liuoksen tulisi 

muuttua väriltään vihreäksi ampullin rikkomisen jälkeen. 
 
Liuos on käytettävä välittömästi. 
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◼ Poista korkki. Täytä kammio nopeasti reunaan asti (noin 8 tippaa).  

 
Aloita ajanotto. 
 
Jos liuos ei ole liikkunut tulosikkunan poikki 1 minuutin kuluessa, ota puikko 
kokonaan pois ja vie se uudelleen sisään. Jos liuos ei vieläkään liiku 
tulosikkunan poikki, tee testi uudelleen käyttäen uutta näytettä, testikasettia 
ja uutosliuospulloa. 
 
Testikasettia ei saa liikuttaa ennen kuin testi on valmis. 

 
 
 

◼ LUE TULOKSET 5 MINUUTIN KULUTTUA. JOTKUT POSITIIVISET TULOKSET 
SAATTAVAT ILMESTYÄ AIKAISEMMIN. 

 
 

TULOSTEN TULKINTA 
Positiivinen tulos: 
Vaaleanpunaisesta punaiseen vaihtelevan viivan ilmestyminen T-kirjaimen 
viereen tulosikkunaan, sekä sinisen kontrolliviivan ilmestyminen C-kirjaimen 
viereen osoittaa, että testi on positiivinen A-ryhmän streptokokin suhteen. 
 
*Katso tarkasti! Tämä on positiivinen tulos. Vaikka näkisit vain hyvin haalean vaaleanpunaisen testiviivan ja 
sinisen kontrolliviivan, tulos tulee ilmoittaa positiiviseksi. Positiivinen testiviiva on yleensä hyvin selkeä, mutta 
sen vahvuus voi vaihdella. 

 
 
Negatiivinen tulos: 
Ainoastaan sinisen kontrolliviivan ilmestyminen tulosikkunaan C-kirjaimen viereen osoittaa, 
että testin tulos on negatiivinen. Negatiivinen QuickVue-tulos tarkoittaa, että näytepuikko 
on todennäköisesti negatiivinen A-ryhmän streptokokin suhteen.  

 
 
Hylättävä tulos: 
Jos sininen kontrolliviiva ei ilmesty C-kirjaimen viereen 5 minuutin kuluessa, testi on 
HYLÄTTÄVÄ, eikä testin tuloksia voida käyttää. Tällaisessa tapauksessa tee testi uudelleen 
uudella näytepuikolla ja uudella QuickVuetestikasetilla, tai ota yhteyttä 
paikalliseen.maahantuojaan. 
 
Nähdäksesi esimerkkivalokuvan testituloksista, katso pikaohjetta. 

 
 

PÄTEVYYSTESTAUKSEN KARTOITUSMENETELMÄ 
Pätevyyden kartoitukseen tarkoitettujen näytteenottotikulla otettujen näytteiden testausmenetelmä olla 
esitetty alla. Tätä menetelmää on noudatettava, jotta varmistetaan QuickVue-testin täsmällisyys 

Täytä 
nopeasti 
reunaan 

asti 
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käytettäessä pätevyyden kartoittamiseen tarkoitettuja näytteenottotikulla otettuja näytteitä, sillä pätevyyden 
kartoitukseen käytettävien näytteenottotikkujen kärjet ovat pienempikokoisia kuin pakkauksessa toimitettavat 
näytteenottotikut. 
◼ Aseta eristyspakkauksesta puhdas putki koeputkitelineeseen. 
◼ Muserra lasiampulli rikki uutosliuospullon sisälle TESTIMENETTELY-kohdan mukaisesti. 
◼ Annostele uutosliuospullosta 8 TIPPAA putkeen. Aseta pätevyyden testaukseen tarkoitettu 

näytteenottotikku putkeen. Pidä putken pohjaa siten, että näytteenottotikun pää on hieman puristuksissa. 
Pyöräytä näytteenottotikkua 3 kertaa. 

◼ ODOTA 1 MINUUTTI 
◼ Siirrä kaikki neste näytteenottotikun päästä putkeen pyöräyttämällä näytteenottotikkua putken sisäpintaa 

vasten ja painamalla sitä kevyesti vetäessäsi sitä pois putkesta. Hävitä näytteenottotikku. 
◼ Täytä kertakäyttöinen tippapullo putken liuoksella täyttöviivaan asti ja lisää tippapullon sisältö testikasetin 

näytekammioon. 
◼ Lue tulos 5 minuutin kuluttua. Katso kohtaa TULOSTEN TULKINTA. 
 

RAJOITUKSET 
◼ Tämän pakkauksen sisältö on tarkoitettu A-ryhmän streptokokkiantigeenin kvalitatiiviseen määrittämiseen 

ainoastaan nielunäytepuikoista. Testimenetelmän ja tulosten tulkinnan seuraamatta jättäminen saattaa 
vaikuttaa haitallisesti toimintaan ja/tai tuottaa hylättäviä tuloksia. 
 

◼ Hengitystieinfektioiden, mukaan lukien nielutulehdus, aiheuttajina voivat olla muut kuin A-ryhmän 
streptokokit sekä muut patogeenit. QuickVue In-Line Strep A -testillä ei voida erottaa oireettomia A-
ryhmän streptokokin kantajia niistä, joilla on streptokokki-infektio.5 Harvoissa tapauksissa näytteet, joissa 
on runsaasti staphylococcus aureus -pesäkkeitä (> 1010) voivat antaa vääriä positiivisia tuloksia. 
 

◼ Testitulokset on aina analysoitava yhdessä lääkärin käytössä olevien muiden tietojen kanssa. Testitulos 
saattaa olla negatiivinen, jos uutetun antigeenin määrä näytteessä on testin herkkyyttä matalampi. Mikäli 
QuickVue-testin tulos on negatiivinen, suosittelemme lisäseurantatestejä viljelymenetelmää käyttäen. 

 

ODOTETUT TULOKSET 
A-ryhmän streptokokit aiheuttavat noin 19 % kaikista ylähengitysteiden infektioista, mutta ilmaantuvuus 
vaihtelee kliinisen ympäristön mukaan.6 Streptokokin aiheuttama nielutulehdus on luonteeltaan kausittainen, 
ja infektioita esiintyy yleisimmin talvella ja aikaisin keväällä. Suurin määrä tautitapauksista löytyy siellä, missä 
väliluku on tiheä kuten sotilastukikohdissa ja kouluikäisten lasten keskuudessa, ja se jakautuu tasaisesti 
miesten ja naisten kesken.7 
 

SUORITUSOMINAISUUDET 
Kliininen herkkyys ja tarkkuus 
QuickVue In-Line Strep A -testi antaa positiivisen testituloksen näytteille, jotka sisältävät 5x105 A-ryhmän 
streptokokki -organismia testiä kohti. 
 
Usean keskuksen yhteisessä kenttätutkimuksessa suoritettiin QuickVuetestin arviointi sen kliinisen 
suorituskyvyn vertaamiseksi standardi viljelytekniikoihin. Kaikkiaan viisisataakolmekymmentäseitsemän (537) 
nielunäytettä kerättiin potilailta, joilla oli nielutulehduksen oireita. Ennen QuickVue-testin suorittamista kukin 
puikkonäyte viljeltiin lampaanveriagarmaljaan jossa oli basitrasiinikiekko, ja se inkuboitiin 37 °C:ssa 48 tunnin 
ajaksi viljelyn analyysiä varten. A-ryhmän streptokokin läsnäolo varmistettiin kaikissa viljelynäytteissä 
kaupallista lateksi-agglutinaatiotestiä käyttämällä. 
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Puikkonäytteet testattiin joko QuickVue-testin avulla välittömästi näytteenoton jälkeen (tuoreet näytteet) 
kussakin sijaintipaikassa tai näytteet pakastettiin ja lähetettiin 12 tunnin sisällä Quidelille. Koulutetut teknikot 
ja testin kenttäkäyttäjät, joilla oli eritasoinen työkokemus ja koulutustausta, suorittivat QuickVue-testit. 
 
Kaikkiaan viisisataakolmekymmentäseitsemän (537) näytteestä kolmesataayksi (301) tuoretta näytettä 
testattiin kenttäkäyttäjien toimesta, ja loput kaksisataakolmekymmentäkuusi (236) pakastettua näytettä 
testattiin koulutettujen teknikoiden toimesta Quidelilla. Kymmenen (10) testattua lisänäytettä antoivat 
tulkitsemattomat tulokset ja ne eliminoitiin analyysistä. 
 
Kenttätutkimuksessa kaksisataaneljäkymmentä (240) näytettä oli negativiisia A-ryhmän SBA-viljelyssä ja 
kaksisataakaksikymmentäviisi (225) näytettä oli myös negatiivisia QuickVue-testissä; samoin 
kuusikymmentäyksi (61) näytettä oli positiviisia A-ryhmän SBA-viljelyssä ja viisikymmentäkolme (53) oli 
positiviisia QuickVuetestissä. Näiden tulosten perusteella QuickVue-testin tarkkuus oli 94 % ja herkkyys 87 %, 
95 %:n varmuusvälit laskettiin olevan tarkkuudelle 91-97 % ja herkkyydelle 78-95 %. Kaiken kaikkiaan SBA-
viljelyn ja QuickVue-testin täsmäävyys oli 92 % (278/301). 
 
Erillisessä Quidelin tekemässä tutkimuksessa satakolmekymmentäkuusi (136) näytettä oli negatiivisia SBA-
viljelyssä ja satakolmekymmentäviisi (135) oli myös negativiisia QuickVue-testissä; samoin sata (100) näytettä 
oli positiviisia SBA-viljelyssä ja yhdeksänkymmentäkaksi (92) oli positiivisia QuickVuetestissä. Näiden tulosten 
perusteella QuickVue-testin tarkkuus oli 99 % ja herkkyys 92 %, 95 %:n varmuusvälit laskettiin olevan 
tarkkuudelle 96-100 % ja herkkyydelle 87-97 %. Kaiken kaikkiaan SBA-viljelyn ja QuickVue-testin täsmäävyys 
oli 96 % (227/236). 

 
Näytteiden jako populaatiossa 

Viljelyn klassifikaatio 
Kenttäkäyttäjät Koulutetut teknikot 

Oikeat 
tulokset 

% oikein 
Oikeat 

tulokset 
% oikein 

Negatiivinen 225/240 94 135/136 99 

1+ 3/9 33 2/5 40 

2+ 7/9 78 6/6 100 

3+ 18/18 100 39/39 100 

4+ 25/25 100 45/50 90 

Täsmäävyys viljelyn kanssa 278/301 92% 227/236 96% 

 

LÄÄKÄRIASEMIEN LABORATORIOTUTKIMUKSET 
QuickVue In-Line Strep A -testin arviointi suoritettiin neljällä lääkäriasemalla koodattua näyteryhmää käyttäen. 
Testauksen suoritti erilaisen koulutustaustan ja työkokemuksen omaava henkilökunta eri lääkäriasemilla. 
Näyteryhmä sisälsi negatiivisia, heikosti positiivisia, keskitason positiivisia ja vahvasti positiivisia näytteitä. 
Kunkin näytteen taso testattiin viisi kertaa kussakin sijaintipaikassa kolmen päivän ajan. 
 
Kultakin sijaintipaikalta saatujen tulosten vaihteluväli oli 88-100-prosenttisesti odotettujen tulosten mukainen. 
Mitään merkittäviä eroja ei havaittu sarjan sisäisesti (viisi toistotestiä), sarjojen välillä (kolme eri 
testisarjapäivää) tai sijaintipaikkojen välillä (4 lääkäriasemaa). 
 

Ristireaktiot 

C-ryhmän streptokokki, G-ryhmän streptokokki, S. aureus, N. subflava, H. influenza, C. albicans, N. 
meningitidis, N. gonorrhoea, B. catarrhalis, E. faecalis, S. pneumoniae, ja S. mutans testattiin QuickVue In-Line 
Strep A -testin avulla tasoilla, jotka ylittivät 107/testi ja eivät vaikuttaneet odotettuihin testituloksiin. 
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TUKIPALVELUT 

Jos sinulla on tuotteen käyttöön liittyviä kysymyksiä tai haluat ilmoittaa tuotteeseen liittyvästä ongelmasta, ota 
yhteys Quidelin tekniseen tukeen puh. 1-800-874-1517 (Yhdysvalloissa) tai technicalsupport@quidel.com. Mikäli 
olet Yhdysvaltojen ulkopuolella, lisätietoja on saatavana paikalliselta jälleenmyyjältä tai suoraan Quidelilta alla 
olevista numeroista. Katso lisää tuen vaihtoehtoja osoitteesta quidel.com.  

Maa Puhelin  Sähköpostiosoite 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 
+353 (91) 412 474 (päänumero ) 

1800 200441 (maksuton numero) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Itävalta +43 316 231239 

Belgia +32 (2) 793 0180 

Ranska 0 (805) 371674 

Saksa +49 (0) 7154 1593912 

Alankomaat 0 800 0224198 

Sveitsi 0 800 554864 

Yhdistynyt kuningaskunta 0 800 3688248 

Irlanti +353 (91) 412 474 

Italia +39 (800) 620 549 

Pohjois-Amerikka, Aasian ja Tyynenmeren 

alue, Latinalainen Amerikka 

(858)552-1100 technicalsupport@quidel.com 

Kanada 
(437)266-1704 (päänumero ) 

(888)415-8764 (maksuton numero) 

technicalsupport@quidel.com 

Kiina 
0400 920 9366 tai 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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