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CLIA-kompleksitet: FRAVIKET 

 
Til diagnostisk bruk in vitro. 
 
Du finner en symbolordliste på quidel.com/glossary. 
 

 TILTENKT BRUK  

QuickVue In-Line Strep A-test muliggjør en rask påvisning av gruppe A-streptokokkantigen, direkte fra en prøve 
tatt med prøvetakingspinne fra pasientens hals. Testen er beregnet til bruk som et virkemiddel i 
diagnostiseringen av en gruppe A-streptokokkinfeksjon. Til bruk for helsepersonell. 
 

OPPSUMMERING OG FORKLARING 
Gruppe A-streptokokker er organismer som i typiske tilfeller forårsaker tonsillitt, faryngitt og skarlagensfeber. 
Disse infeksjonene kan føre til alvorlige komplikasjoner, inkludert reumatisk feber og akutt glomerulonefritt.1 
Rask diagnose og passende antibiotisk behandling av gruppe A-streptokokkinfeksjoner synes å være den beste 
måten for å unngå disse komplikasjonene. De mest brukte påvisningsmetoder for gruppe A 
streptokokkinfeksjoner innebærer 24 til 48 timers dyrkning av halsprøver tatt med prøvetakingspinne, eller 
andre eksudater, som stadfester beta-hemolyse, og viser følsomhet for bacitracin. Gruppe A, men generelt 
ikke andre grupper av beta-hemolytiske streptokokker, er følsomme for bacitracin, noe som muliggjør en 
presumptiv diagnose av gruppe A-streptokokksykdom.2 
 
QuickVue In-Line Strep A-testen er en lateral-flow immunologisk test som benytter en integrert-i-enheten, 
antigen ekstraksjon. Testen, som inneholder et antistoff som er høyst spesifikk og sensitivt reagerende til 
streptokokk A-antigen, er spesifikk for gruppe A uten noen kryssreaksjoner fra andre grupper av streptokokker. 
 

TESTPRINSIPPER 
For å utføre testen tas en halsprøve med prøvetakingspinne, og denne innføres i prøvetakingspinnekammeret 
på testkassetten. Ekstraksjonsoppløsningene blandes, hvilket fører til en grønn fargeforandring, og tilsettes 
prøven i prøvekammeret slik at antigenkomponenten av bakterien kan ekstraheres. 
 
Ekstraksjonen begynner umiddelbart etter at den ekstraherte oppløsningen flyter fra 
prøvetakingspinnekammeret til testremsen ved kapillærkraft. Den ekstraherte prøven flyter gjennom en 
markørpute bestående av en rosa markør som inneholder polyklonal kanin strep A- antistoffer, og en blå 
kontrollmarkør. Dersom ekstraktet inneholder streptokokk A-antigen, vil antigenet binde seg til antistoffet i 
den rosa testmarkøren, som i sin tur vil binde et polyklonalt kanin streptokokk A-antistoff på membranen og 
resultere i dannelsen av en Rosa- til- rød testlinje. En blå kontroll-linje vil også komme til syne ved siden av 
bokstaven ”C” på testkassetten. Dette indikerer at reagensene ble blandet og tilsatt på riktig måte, at 
væskevolumet innført i testkassetten var korrekt og at den kapillære flyten fungerte som den skulle. En blå 
kontroll-linje skal alltid komme til syne når testkassetten fungerer som den skal. Dersom streptokokk A ikke er 
tilstede, eller forekommer på et veldig lavt nivå, vil kun en blå kontrollinje bli synlig. 
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INNHOLD AV REAGENS OG MATERIALER I KITET 
◼ Individuelt innpakkede testkassetter (25): 

► Membran dekket med kanin polyklonalt antistoff til strep A 
◼ Ekstraksjonsoppløsningsflasker (25): 

► 4M Natriumnitritt (0,38 mL), og 0,2M Eddiksyre (0,43 mL) i en glassampulle 
◼ Individuelt innpakkede sterile prøvetakingspinner med rayontupp på grønne skaft (25) 

► Prøvetakingspinnene er sterile dersom pakningen ikke er skadet eller åpnet 
◼ Positiv kontrollprøvetakingspinne (+) (1): 

► Varmeinaktivert gruppe A-streptokokker 
◼ Negativ kontrollprøvetakingspinne (–) (1): 

► Varmeinaktivert gruppe C-streptokokker 
◼ Pakningsvedlegg (1) 
◼ Prosedyrekort (1) 
◼ Ekstraksjonssett (1): 

► 5 rør og 5 engangs dråpetellere til bruk kun ved ekstern kvalitetskontroll. OBS! Brukes ikke i 
Skandinavia. 

 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
◼ For in vitro diagnostisk bruk 
◼ Ikke benytt pakkens innhold etter utløpsdatoen som er trykket på pakkens utside. 
◼ Ta passende forholdsregler ved innsamling, lagring, håndtering og kasting av pasientprøver og brukt 

pakkeinnhold. 
◼ Bruk av Nitril- eller Latekshansker er anbefalt når pasientprøver håndteres.3 
◼ Testkassetten må være forseglet i den beskyttende folieposen til rett før bruk. 
◼ Flasken med ekstraksjonsoppløsning inneholder en syreoppløsning. Dersom oppløsningen kommer i 

kontakt med hud eller øyne, skyll med store mengder vann. 
◼ Ekstraksjonsoppløsningsflasken inneholder glass, knus med forsiktighet. 
◼ Dersom flasken med ekstraksjonsoppløsning mangler glassampullen, eller oppløsningen er grønn før 

ampullen er knust, kast ampullen og bruk en annen ekstraksjonsoppløsningsflaske. 
◼ For å oppnå nøyaktige resultater, følg instruksjonene i pakningsvedlegget. 
◼ Testing skal utføres i et område med god ventilasjon. 
◼ Kast beholdere og ubrukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale myndighetskrav. 
◼ Bruk egnede verneklær, hansker og beskyttelse for øyne og ansikt når du håndterer innholdet i dette 

settet. 
◼ Vask hendene grundig etter håndtering. 
◼ Hvis du ønsker mer informasjon om faresymboler, sikkerhet, håndtering og kassering av komponentene i 

dette settet, se sikkerhetsdatabladet på quidel.com. 
 

OPPBEVARING OG STABILITET 
Oppbevar kitet ved romtemperatur 15 °C til 30 °C (59°F til 86°F), og ikke i direkte sollys. Innholdet i kitet er 
stabilt inntil datoen for utløp som er trykket på den ytre esken. Må ikke fryses. 
 

PRØVETAKING OG OPPBEVARING AV PRØVER 
De sterile prøvetakingspinnene med rayontupp som medfølger i denne utstyrspakken, er de eneste 
prøvetakingspinnene som kan brukes til prøvetaking. 
 
Ta halsprøver i samsvar med standard kliniske metoder. Trykk ned tungen med en spatel eller en skje. Vær 
forsiktig så prøvetakingspinnen ikke berører tungen, sidene av munnhulen eller ganen. Gni prøvetakingspinnen 
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mot den bakre delen av munnhulen, på tonsillene og eventuelt andre områder hvor rødhet, inflammasjon eller 
puss forekommer. Konsulter referanseprosedyrer slik som innsamlingsmetoden beskrevet av Facklam.4 
 
Bruk kun prøvetakingspinnene med rayontupp og grønt plastikkskaft som medfølger i denne utstyrspakken, til 
å ta halsprøver. Andre prøvetakingspinner, inkludert andre av rayon, er inkompatible med denne testen på 
grunn av den lille størrelsen på tuppen. 
 
Det anbefales at prøvetakingspinnene analyseres så snart som mulig etter at de er tatt. Prøvetakingspinner kan 
imidlertid oppbevares i et hvilket som helst rent og tørt plastrør eller hylse, opp til 4 timer ved romtemperatur 
(15 °C til 30 °C), eller 24 timer i kjøleskap (2 °C til 8 °C) før analysering. Testens ytelse ved bruk av 
transportmedium er ikke evaluert, men bruk av kull- eller agarmedium er ikke anbefalt. 
 
Hvis dyrkning også ønskes, strykes prøvetakingspinnen forsiktig over en agarplate med 5 % saueblod før 
prøvetakingspinnen benyttes i QuickVue In-Line Strep A-testen. QuickVue In-Line Strep A-testen må ikke 
utføres før utstryk med prøvetakingspinnen, da reagensene vil ødelegge bakterien på prøvetakingspinnen og 
dermed umuliggjøre dyrkningen. Alternativt kan halsprøver tas med doble prøvetakingspinner eller med to 
påfølgende prøvetakingspinner for å utføre dyrkningsprosessen. 
 

KVALITETSKONTROLL 
Innebygde kontrollfunksjoner 
QuickVue In-Line Strep A-testen inneholder innebygde kontrollfunksjoner. Produsentens anbefaling for daglig 
kvalitetskontroll er at det dokumenteres at de interne kontrollene blir sjekket på den første prøven som blir 
testet hver dag. 
 
En kontroll av ekstraksjonsprosedyren finner sted ved at fargen på ekstraktreagensene endres fra klar til grønn 
ved at reagensene blandes. Fargeforandringen indikerer at reagensens integritet er intakt, samt at 
ekstraksjonsprosedyren ble utført på en korrekt måte. 
 
Det tofargede resultatformatet muliggjør en klar og tydelig avlesing av positive og negative resultater. At den 
blå kontrollinjen kommer til syne ved siden av bokstaven “C” gir flere kontrollmuligheter. Først blir 
påvisningskomponentene for prøven og internkontrollen prosessert samtidig ved bruk av identiske prosedyrer; 
og derfor sikrer tilsynekomsten av kontroll-linjen at den funksjonelle aktiviteten til påvisningskomponenten er 
opprettholdt. For det andre vil kontrollinjen forsikre at folieposens integritet har vært opprettholdt, og at 
testkassetten har blitt lagret på en måte som ikke har kompromittert dens funksjonalitet. For det tredje vil 
kontrollinjen indikere at riktig væskevolum ble innført i testkassetten, og at den kapillære flyten fant sted. 
Dette indikerer at testkassetten ble montert riktig ved å fungere som en sjekk for alle membraners grensesnitt, 
og for riktig posisjonering av komponentene. Dersom kontrollinjen ikke utvikles innen 5 minutter, vil 
testresultatet være ugyldig. 
 
En negativ bakgrunnskontroll i resultatvinduet er gitt ved at bakgrunnsfargen i resultatvinduet klarner opp, og 
indikerer at det ikke fantes forstyrrende immunologiske substanser i prøven. Dette området bør bli hvitt til lyst 
rosa innen 5 minutter, og ikke forstyrre avlesingen av testresultatet. Hvis bakgrunnsfargen forblir i 
resultatvinduet, og vanskeliggjør avlesningen av testresultatet, kan resultatet være ugyldig. 
 

Positiv og negativ kvalitetskontroll 
Eksterne kontroller kan også benyttes, for å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren fungerer som 
de skal. 
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Quidel anbefaler at det gjennomføres positive og negative kontroller én gang for hver utrente operatør, én 

gang for hver ny leveranse av sett — såfremt at hvert parti som mottas er testet — og er betraktet som 
nødvendig i tråd med dine interne kontrollprosedyrer, og i samsvar med lokale, statlige og føderale 
lovgivninger eller godkjennelseskrav.  
 
Dersom kontrollene ikke fungerer som ventet, brukes ikke resultatene. Utfør testen igjen. 
 
Positiv og negativ kontrollprøvetakingspinne medfølger i settet. Du kan få tilsendt ekstra kontrollvattpinner 
ved å bestille fra Quidel-katalogen nr. 00345. For å teste, ved bruk av en positiv eller negativ 
kontrollprøvetakingspinne, tas pinnen ut av forpakningen og settes inn i QuickVue In-Line Strep A- 
testkassettens prøvekammer. Fortsett med analysen etter instruksjonene i seksjonen om TESTPROSEDYRE. 
 
For å teste med en væskekontroll (kat. nr. 00354) må du riste kontrolløsningsflasken omhyggelig. Hold flasken 
vertikalt og plasser én frittfallende dråpe væskekontroll på en steril vattpinne med rayontupp (medfølger 
settet). Før vattpinnen inn i vattpinnekammeret på QuickVue In-Line Strep A-testkassetten. Fortsett analysen 
som beskrevet i TESTPROSEDYRE-avsnittet. 
 

TESTPROSEDYRE 
Viktig: 
◼ Hansker bør benyttes ved håndtering av humane prøver 
◼ Ikke benytt ekstraksjonsoppløsningen dersom den er grønn før ampullen er knust.  
◼ For egnethetsprøving, følg den valgfrie testprosedyren under UNDERSØKELSESPROSEDYRE FOR 

EGNETHETSPRØVING. 

 
 

FØR TESTING: 
◼ Prøvetakingspinnene som medfølger utstyrspakken MÅ benyttes. 
 

 
◼ Fjern testkassetten fra folieposen og plasser den på en ren, tørr og vannrett 

overflate. Ved hjelp av hakket på baksiden av kammeret som guide, plasser 
prøvetakingspinnen helt inn i prøvetakingspinnekammeret. 
 
 
 

◼ Press ÉN GANG, for å knuse glassampullen som ligger inne i flasken med 
ekstraksjonsoppløsning. 

 
 
 
 
UTFØR ANALYSEN: 
◼ Rist flasken intensivt 5 ganger for å blande oppløsningene. Oppløsningen skal bli 

grønn etter at ampullen er knust. 
 

Oppløsningen må benyttes umiddelbart. 
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◼ Ta av skrukorken. Hold ampullen vertikalt og fyll kammeret raskt til kanten ( ca.8 

dråper). 
 
Begynn tidtaking. 
Hvis væsken ikke har vandret over resultatvinduet i løpet av 1 minutt, fjern 
prøvetakingspinnen fullstendig og sett den inn på nytt. Hvis væsken fortsatt ikke 
beveger seg, gjennomfør en ny test med en ny prøve, testkassett og ny flaske 
med ekstraksjonsoppløsning. 
 
Testkassetten bør ikke flyttes før analysen er fullstendig gjennomført. 

 
 

◼ AVLES TEST ved 5 MINUTTER. NOEN POSITIVE RESULTAT KAN SEES TIDLIGERE. 
 

 
 

TOLKNING AV RESULTATER 
Positivt resultat: 
Når en Rosa- til- rød linje kommer til syne ved siden av bokstaven “T” i 
resultatvinduet, ved siden av en blå kontrollinje rett ved bokstaven “C”, 
betyr dette at testen er positiv for gruppe A-streptokokker. 
 
*Vær oppmerksom! Dette er et positivt resultat. Selv om en meget svak rosa testlinje synes sammen med den 
blå kontrollinjen, skal resultatet rapporteres som POSITIVT. Den positive testlinjen er vanligvis meget 
framtredende, men intensiteten kan variere. 

 
 
Negativt resultat: 
Når kun en blå kontrollinje kommer til syne ved siden av bokstaven “C” i resultatvinduet 
betyr det at testen er negativ. Et negativt QuickVue-resultat betyr at prøvetakingspinnen er 
presumptiv negativ for gruppe A-streptokokker.  

 
 
Ugyldig resultat: 
Hvis en blå kontrollinje ikke kommer til syne ved siden av bokstaven “C” ved 5 minutter, er 
testen UGYLDIG og resultatet kan ikke benyttes. Dersom dette skjer, utfør testen på nytt 
med en ny prøvetakingspinne og testkassett eller kontakt teknisk støtte. 
 
For et fotografisk eksempel av testresultatene, vennligst se på prosedyrekortet. 

 
 

UNDERSØKELSESPROSEDYRE FOR EGNETHETSPRØVING 
Testprosedyren for egnethetsprøving-vattpinneprøver er skissert nedenfor. Denne prosedyren må følges for å 
sikre nøyaktigheten av QuickVue-testen på egnethetsprøving-vattpinneprøver fordi egnethetsprøving-
vattpinnetupper er mindre i størrelse enn vattpinnene som følger med settet. 
◼ Plasser et rent rør fra ekstraksjonssettet i et prøverørstativ. 

Fyll 
raskt til 
kanten 
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◼ Klem for å knuse glassampullen inne i ekstraksjonsløsningsflasken som beskrevet i TESTPROSEDYRE-
avsnittet. 

◼ Dispenser 8 DRÅPER fra ekstraksjonsløsningsflasken inn i røret. Plasser egnethetsprøving-vattpinnen inn i 
røret. Hold bunnen av røret slik at vattpinnehodet er lett komprimert. Roter vattpinnen 3 ganger. 

◼ VENT 1 MINUTT 
◼ Klem all væske fra vattpinnehodet i røret ved å rulle vattpinnen mot innsiden av røret og trykke lett mens 

den trekkes ut fra røret. Kasser vattpinnen. 
◼ Fyll engangspipetten til påfyllingsstreken med løsningen fra røret og tilsett testkassettens 

vattpinnekammer innholdet. 
◼ Les resultatet etter 5 minutter. Se TOLKNING AV RESULTATER-avsnittet. 
 

BEGRENSNINGER 
◼ Innholdet i denne pakningen er kun ment for bruk for kvalitativ påvisning av gruppe A-streptokokkantigen 

fra halsprøver, tatt med prøvetakingspinner. Dersom testprosedyren og retningslinjene for tolkning av 
resultater ikke følges, kan dette påvirke testens ytelse negativt og/eller gi ugyldige resultater. 
 

◼ Luftveisinfeksjoner, inkludert faryngitt, kan forårsakes av streptokokker fra andre serogrupper enn gruppe 
A, så vel som andre patogener. QuickVue In-Line Strep A-test vil ikke kunne skille mellom asymptomatiske 
bærere av gruppe A-streptokokker fra de som fremvises i en streptokokkinfeksjon.5 I sjeldne tilfeller kan 
prøver som er sterkt kolonisert med Staphylococcus aureus (> 1010) resultere i falske positive prøvesvar. 
 

◼ Testresultater må alltid evalueres sammen med andre data som er tilgjengelige for legen. Et negativ 
testsvar kan oppstå dersom nivået av ekstrahert antigen i en prøve er lavere enn testens sensitivitet. 
Ytterligere oppfølgningstester med dyrkningsmetoder anbefales dersom QuickVuetesten gir et negativt 
resultat. 

 

FORVENTEDE RESULTAT 
Gruppe A-streptokokker er ansvarlig for 19 % av alle infeksjoner i øvre luftveier, men forekomsten varierer 
etter kliniske rammer.6 Streptokokkfaryngitt er sesongbetont av natur, og er mest utbredt i løpet av vinteren 
og tidlig vår. Den høyeste forekomsten av denne sykdommen er funnet i tette befolkningsgrupper slik som 
militærbaser og hos barn i skolealder, og er likt fordelt mellom menn og kvinner.7 
 

YTELSESKARAKTERISTIKKER 
Klinisk sensitivitet og spesifisitet 
QuickVue In-Line Strep A-testen vil gi positive prøvesvar med prøver som inneholder 5x105 gruppe A-
streptokokkorganismer pr test. 
 
En multisenterevaluering av QuickVue-testen, ble gjennomført for å fastslå testens kliniske ytelse i forhold til 
standard dyrkningsteknikker. Totalt fem hundre og trettisju (537) halsprøver tatt med prøvetakingspinner, ble 
samlet inn fra pasienter som hadde faryngitt. Forut for gjennomføringen av QuickVue-testen, ble hver 
halsprøve inokulert på en saueblod- agardyrkningsplate inneholdende en bacitracindisk og inkubert ved 37 °C i 
48 timer for evaluering av kultur. Alle dyrkningskulturene ble bekreftet å inneholde gruppe A-streptokokker 
ved bruk av en kommersiell latex- agglutineringstest. 
 
Prøvetakingspinner ble enten testet i QuickVue-testen umiddelbart ved innsamling på feltstedet (ferske 
prøver) eller frosset ned og sendt over natten til Quidel. Testing med QuickVue-testen ble utført av utdannede 
teknikere og av brukere i felten med varierende nivå av jobberfaring og utdanningsbakgrunn. 
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Av de totalt fem hundre og trettisju (537) prøvene ble tre hundre og én (301) ferske prøver testet av brukere i 
felten, mens de resterende to hundre og trettiseks (236) frosne prøvene ble testet av opplærte teknikere hos 
Quidel. Ti (10) tilleggsprøver ble testet og resulterte i prøvesvar som var umulige å tolke, og ble eliminert fra 
analysen. 
 
I feltstudien ble to hundre og førti (240) prøver funnet negative ved SBA-dyrkningskultur, og to hundre og 
tjuefem (225) ble også negative i følge QuickVue-testen. På samme vis ble sekstien (61) prøver funnet positive 
ved SBA-dyrkning og femtitre (53) var positive også i følge QuickVue-testen. Basert på disse dataene var 
spesifisitet 94 % og sensitivitet 87 % for QuickVue-testen, 95 % konfidensintervall ble kalkulert til å være 

henholdsvis 91–97 % for spesifisitet og 78–95 % for sensitivitet. Overensstemmelsen mellom SBA-
dyrkningskultur og QuickVue var 92 % (278/301). 
 
I en separat studie gjennomført ved Quidel, ble 136 prøver funnet negative ved SBA-dyrkningskultur og ett 
hundre og trettifem (135) også negative ved QuickVue-testen. På samme måte ble ett hundre (100) prøver 
funnet positive ved SBA-dyrkningskultur og nittito (92) var også positive i følge QuickVue-testen. Basert på 
disse dataene, ble spesifisitet 99 % og sensitivitet 92 % for QuickVue-testen, 95 % konfidensintervall ble 

kalkulert til å være henholdsvis 96–100 % for spesifisitet og 87–97 % for sensitivitet. Gjennomgående 
overensstemmelse mellom SBA-dyrkningskultur og QuickVue var 96 % (227/236). 

 
Fordeling av prøver i befolkningen 

Dyrknings klassifikasjon 
Feltbrukere Utdannede teknikere 

Korrekte 
bedømninger 

% korrekt 
Korrekte 

bedømninger 
% korrekt 

Negativ 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 

Gjennomgående overensstemmelse  
med dyrkning 

278/301 92% 227/236 96% 

 

LABORATORIESTUDIER VED LEGEKONTORER (POL) 
En evaluering av QuickVue In-Line Strep A-testen ble utført ved fire legekontorer ved bruk av et panel med 
kodede prøver. Testingen ble utført av legekontorets personell som hadde varierende utdanningsbakgrunn og 
jobberfaring. Ferdighetspanelet inneholdt negative, svakt positive, moderat positive og sterkt positive prøver. 
Hvert prøvenivå ble testet fem ganger ved hvert prøvested i en periode over tre dager. 
 
Resultatene som ble innhentet fra hvert prøvested, rangerte fra 88 til 100 % overensstemmelse med de 
forventede resultatene. Ingen betydningsfulle forskjeller ble observert innen kjøringen (fem duplikater), 
mellom kjøringene (tre forskjellige dager), eller mellom prøvesteder (fire POL steder). 
 

Kryssreaktivitet 

Gruppe C Streptococcus, gruppe G Streptococcus, S. aureus, N. subflava, H. influenza, C. albicans, N. 
meningitidis, N. gonorrhoea, B. catarrhalis, E. faecalis, S. pneumoniae, og S. mutans ble testet i QuickVue In-
Line strep A-testen ved nivåer som overgikk 107/test og påvirket ikke det forventede testresultatet. 
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ASSISTANSE 
Hvis du har noen spørsmål om bruken av dette produktet, eller ønsker å rapportere et produktproblem, 
kontakt Quidel teknisk støtte på 1 800 874 1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du befinner 
deg utenfor USA, kan du innhente ytterligere informasjon fra distributøren din, eller direkte fra Quidel på et av 
numrene oppført nedenfor. Se quidel.com for flere støttealternativer.  

Land Telefon E-postadresse 

Europa, Midt-Østen og Afrika 
+353 (91) 412 474 (hoved) 

1800 200441 (grønt nummer) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Østerrike +43 316 231239 

Belgia +32 (2) 793 0180 

Frankrike 0 (805) 371674 

Tyskland +49 (0) 7154 1593912 

Nederland 0 800 0224198 

Sveits 0 800 554864 

Storbritannia 0 800 3688248 

Irland +353 (91) 412 474 

Italia +39 (800) 620 549 

Nord-Amerika, Asia-Stillehavsområdet, Latin-

Amerika 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 
437.266.1704 (hoved) 
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