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CLIA-komplexitet: UNDANTAG 

 
För in vitro diagnostiskt bruk. 
 
En symbolförklaring finns på quidel.com/glossary. 
 

 AVSEDD ANVÄNDNING  

QuickVue In-Line Strep A-test möjliggör snabb detektion av grupp A-streptokockantigen direkt från 
svalgprover. Testet är avsett att användas som hjälp vid diagnostisering av grupp A-streptokockinfektioner. För 
användning av medicinskt utbildad personal. 
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING 
Grupp A-streptokocker är organismer som vanligen orsakar sjukdomar som tonsillit, faryngit och 
scharlakansfeber. Dessa infektioner kan leda till allvarliga komplikationer, såsom reumatisk feber och akut 
glomerulonefrit.1 Snabb diagnos av grupp A-streptokockinfektioner tillsammans med lämplig antibiotikaterapi 
verkar vara det bästa sättet att förhindra dessa komplikationer. Den traditionella metoden att påvisa grupp A-
streptokockinfektion innebär 24 till 48 timmars odling av svalgprover eller andra exsudat, bekräftande av 
betahemolys och påvisande av känslighet mot bacitracin. Grupp A, men i allmänhet sällan andra grupper av 
betahemolytiska streptokocker, är bacitracinkänsliga, vilket gör diagnos av sjukdom orsakad av grupp A-
streptokocker sannolik.2 
 
QuickVue In-Line Strep A-test är en immunoassay baserad på lateralt flöde, som bygger på antigenextraktion i 
själva kassetten. Testet, som innehåller högspecifika och känsliga antikroppar som reagerar mot antigen från 
grupp A- streptokocker, är grupp A-specifikt och visar ingen korsreaktivitet mot andra grupper av 
streptokocker. 
 

TESTPRINCIP 
För att utföra testet tas ett svalgprov med en medföljande provtagningspinne som sätts in i testkassettens 
provkammare. Extraktionslösningarna blandas, vilket resulterar i ett färgomslag till grönt. Därefter tillsätts 
lösningen till provtagningspinnen i provkammaren så att bakteriernas antigenkomponent kan extraheras.  
 
Extraktionen startar omedelbart. Därefter vandrar den extraherade lösningen från provkammaren med 
kapillärkraft över till testremsan. Det extraherade provet vandrar genom ett membran, som innehåller ett rosa 
fält innehållande polyklonal kaninantikropp mot anti-streptokock A och ett blått kontrollfält. Om den 
extraherade lösningen innehåller streptokock A-antigen, kommer antigenet att binda antikropparna på det 
rosa testfältet, vilka i sin tur kommer att binda polyklonal kaninantikropp mot anti-streptokock A på 
membranet. Detta resulterar i att ett rosa-till-röd teststreck blir synligt. Ett blått kontrollstreck kommer också 
att bli synligt intill bokstaven ”C” på testkassetten. Detta indikerar att reagenserna tillsatts och blandats på rätt 
sätt, att korrekt mängd vätska tillsatts testkassetten och att kapillärkraften verkat. Ett blått kontrollstreck ska 
alltid bli synligt i en normalt fungerande testkassett. Om streptokock A inte är närvarande eller bara finns i 
mycket små mängder, kommer enbart ett blått kontrollstreck att vara synligt. 
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REAGENSER OCH MATERIAL SOM INGÅR 

◼ Individuellt förpackade testkassetter (25): 
► Membran klätt med polyklonal kaninantikropp mot streptokock A 

◼ Flaskor med extraktionslösning (25): 
► 4 mol/l natriumnitrit (0,38 ml) och 0,2 mol/l ättiksyra (0,43 ml) i glasampull 

◼ Individuellt förpackade, sterila, provtagningspinnar med rayontopp på gröna skaft (25) 
► Provtagningspinnen är steril så länge förpackningen inte är skadad eller öppnad 

◼ Positiv kontrollpinne (+) (1): 
► Värmeinaktiverade grupp A-streptokocker 

◼ Negativ kontrollpinne (–) (1): 
► Värmeinaktiverade grupp C-streptokocker 

◼ Bruksanvisning (1) 
◼ Bildbeskrivning (1) 
◼ Extraktionskit (1): 

► 5 plaströr och 5 engångspipetter avsedda att användas endast för extern kvalitetskontroll. OBS! 
Används inte i Skandinavien. 

 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
◼ För in vitro-diagnostiskt bruk 
◼ Använd inte kitets innehåll efter utgångsdatumet som finns tryckt på förpackningens utsida. 
◼ Vidtag nödvändiga skyddsåtgärder vid provtagning, hantering, lagring och kassering av patientprover och 

använt kit-innehåll. 
◼ Nitril- eller latexhandskar bör användas vid hantering av patientprover.3 
◼ Testkassetten måste vara kvar i den förseglade foliepåsen fram till precis före användning. 
◼ Extraktionslösningsflaskan innehåller en sur lösning. Om lösningen kommer i kontakt med hud eller ögon, 

skölj med stora mängder vatten. 
◼ Extraktionslösningsflaskan innehåller glas. Bryt den försiktigt. 
◼ Om glasampullen saknas i extraktionslösningsflaskan, eller om lösningen är grön innan ampullen brutits, 

kassera och använd en annan extraktionslösningsflaska. 
◼ För att uppnå korrekt resultat, följ instruktionerna i förpackningsinlägget. 
◼ Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation. 
◼ Kassera behållare och oanvänt innehåll i enligt gällande nationella och lokala reglerings föreskrifter. 
◼ Använd lämpliga skyddskläder, -handskar och -glasögon/ansiktsskydd vid hantering av kitets innehåll. 
◼ Tvätta händerna grundligt efter hantering. 
◼ För ytterligare information om farosymboler, säkerhet, hantering och bortskaffande av delarna som ingår i 

denna sats, hänvisas till säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com. 
 

HÅLLBARHET OCH LAGRING 
Förvara kitet vid rumstemperatur, 15°C till 30°C (59°F till 86°F). Undvik direkt solljus. Kitets innehåll är stabilt 
fram till utgångsdatumet som står tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas. 
 

PROVTAGNING OCH PROVFÖRVARING 
De sterila provtagningspinnarna med rayontopp som ingår i kitet är de enda provtagningspinnar som får 
användas för provtagning. 
 
Tag svalgprover i enlighet med gängse klinisk metodik. Tryck ned tungan med en tungspatel eller sked. Var 
noggrann med att inte vidröra tungan eller munhålans sidor eller tak med provtagningspinnen. Gnid 
provtagningspinnen mot bakre delen av svalget, mot tonsillerna, och varje annan del som är röd, inflammerad 
eller varig. Se standard referensprocedurer såsom den provtagningsmetodik som beskrivs av Facklam.4 



 
QuickVue In-Line Strep A Test    Sida 3 av 10 

Använd endast de provtagningspinnar med rayontopp och gröna plastskaft som levereras med kitet för att ta 
svalgproverna. Andra provtagningspinnar, inklusive andra rayonprovtagningspinnar, ska inte användas med 
detta test pga. toppens storlek. 
 
Det rekommenderas att proverna analyseras så snart som möjligt efter provtagning. Proverna kan förvaras I 
vilket rent, torrt plaströr eller fodral som helst upp till 4 timmar i rumstemperatur (15°C till 30°C), eller 24 
timmar i kylskåp (2°C till 8°C) innan de analyseras. Testets prestanda med transportmedier har inte 
utvärderats. Användning av kol eller agar rekommenderas dock inte. 
 
Om en odling önskas, stryk provtagningspinnen lätt över en 5% fårblodagarplatta innan den används i 
QuickVue In-Line Strep A-test. Utför inte QuickVue In-Line Strep A-testet innan pinnen strukits over plattan, 
eftersom extraktionslösningen kommer att förstöra bakterierna på provtagningspinnen och därigenom 
omöjliggör odling av organismen. Alternativt kan svalgprover erhållas genom dubbel provtagning eller genom 
två prover tagna efter varandra för odlingsproceduren. 
 

KVALITETSKONTROLL 
Inbyggda kontrollfunktioner 
QuickVue In-Line Strep A-test innehåller inbyggda kontrollfunktioner. Tillverkarens rekommendation för daglig 
kvalitetskontroll är att dokumentera dessa kontroller för det första prov som analyseras varje dag.  
 
En kontroll av extraktionsproceduren utgör det färgomslag från genomskinligt till grönt som sker när 
extraktionslösningarna blandas. Färgomslaget är en indikation på att extraktionsreagenset är oskadat och är 
även ett tecken på att extraktionsproceduren utfördes korrekt. 
 
Testresultatets format med två färger ger en klar distinktion mellan positivt och negativt resultat vid 
avläsningen. Det blå kontrollstreck som blir synligt intill bokstaven “C” innebär flera typer av kontroll. För det 
första prepareras detektionskomponenterna för provet och den interna kontrollen samtidigt och med 
identiska procedurer. Därför är det blåa kontrollstrecket en försäkran på att detektionskomponenten fungerar. 
För det andra, ett synligt kontrollstreck försäkrar också att foliepåsen inte har brutits och att testkassetten har 
förvarats på ett sådant sätt att dess funktion inte har påverkats. För det tredje indikerar ett synligt 
kontrollstreck att korrekt vätskevolym har tillförts testkassetten och att kapillärflöde har skett. Detta innebär 
att testkassetten monterades korrekt, då den fungerar som kontroll för membranets funktion och för den 
korrekta placeringen av komponenterna. Om kontrollstrecket inte blir synligt inom 5 minuter är testresultatet 
ogiltigt. 
 
En negativ bakgrundskontroll utgörs av att bakgrundsfärgen klarnar i resultatfönstret. Detta indikerar att det 
inte fanns några immunologiska substanser i provet som interfererade med testet. Denna yta bör bli vit till 
ljusrosa inom 5 minuter och inte interferera med avläsningen av testresultatet. Om bakgrundsfärg kvarstår i 
resultatfönstret, som stör avläsningen av resultatet, är testresultatet eventuellt ogiltigt.  
 

Positiv och negativ kvalitetskontroll 
Externa kontroller kan också användas för att demonstrera att reagenserna och testproceduren fungerar 
korrekt. 
 

Quidel rekommenderar att positiva och negativa kontroller utförs en gang per varje oskolad användare, en 

gång för varje ny sändning av satser — förutsatt att alla skilda varupartier i sändningen testas — samt vid behov 
ytterligare i enlighet med laboratoriets interna kvalitetskontrollprocedurer samt lokala och statliga 
förordningar eller i enlighet med ackrediteringskrav.  
 
Om kontrollerna inte fungerar som väntat, använd inte testresultaten. Upprepa testet. 
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Provtagningspinnar för positiv och negativ kontroll medföljer kitet. Om du vill ha fler kontrollstickor kan dessa 
beställas som Quidel kat. nr 00345. För att utföra testet med en positiv eller negativ kontrollprovtagningspinne: 
ta ut pinnen ur förpackningen och sätt in den i QuickVue In-Line Strep A-testets provkammare. Fortsätt att 
utföra testet enligt instruktionerna i avsnittet TESTPROCEDUR. 
 
Vid test med flytande kontrollösning (kat. nr 00354) ska flaskan med kontrollösningen skakas kraftigt. Håll 
flaskan vertikalt och placera en fritt fallande droppe av den flytande kontrollösningen på en steril rayontäckt 
sticka. För in provstickan i QuickVue In-Line Strep A-testkassettens kammare för stickor. Fortsätt med analysen 
enligt instruktionerna i avsnittet TESTPROCEDUR. 
 

TESTPROCEDUR 
Viktigt: 
◼ Använd handskar vid hantering av humana prover. 
◼ Använd inte extraktionslösningen om den är grönfärgad innan ampullen brutits.  
◼ Följ den alternativa testproceduren under PRÖVNINGSPROCEDUR FÖR KVALITETSTESTNING, vid 

kvalitetsprövning. 

 
 
FÖRE TESTNING: 
◼ Provtagningspinnarna i kitet MÅSTE användas. 
 
◼ Ta fram testkassetten ur foliepåsen och placera den på en ren, torr, plan 

yta. Använd skåran på baksidan av kammaren som riktlinje och för in 
provtagningspinnen fullständigt i provkammaren. 

 
 
 
 

◼ Kläm EN GÅNG för att bryta sönder glasampullen inuti flaskan med 
extraktionslösning. 

 
 
 
 
 
UTFÖR TESTET: 
◼ Skaka flaskan kraftigt 5 gånger för att blanda lösningarna. Lösningen ska bli 

grönfärgad efter det att ampullen brutits. 
 
Lösningen måste användas omedelbart. 
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◼ Ta av skruvkorken. Håll ampullen vertikalt och fyll kammaren snabbt till kanten 
(ca 8 droppar). 
 
Starta tidtagningen. 
 
Om vätskan inte har vandrat over resultatfönstret på 1 minut, ta bort 
provtagningspinnen helt och sätt in den igen. Om vätskan fortfarande inte 
vandrar, testa igen med ett nytt prov, ny testkassett och ny flaska med 
extraktionslösning. 
 
Testkassetten ska inte flyttas förrän testet är avslutat. 
 

◼ AVLÄS RESULTATET EFTER 5 MINUTER. VISSA POSITIVA RESULTAT KAN SES TIDIGARE. 

 
 

TOLKNING AV RESULTAT 
Positivt resultat: 
Om ett rosa-till-röd streck uppträder vid bokstaven “T” i resultatfönstret, 
tillsammans med ett blått kontrollstreck vid bokstaven “C”, betyder det att 
testet är positivt för grupp A-streptokocker. 
 
*Titta noga! Detta är ett positivt resultat. Även om en mycket svag testlinje syns tillsammans med den blå 
kontrollinjen, ska resultatet rapporteras som POSITIVT. Den positiva testlinjen är vanligtvis mycket 
framträdande, men intensiteten kan variera. 

 
 
Negativt resultat: 
Om endast det blåa kontrollstrecket intill bokstaven “C” blir synligt i resultatfönstret 
betyder det att testet är negativt. Ett negativt QuickVue-resultat betyder att 
provtagningspinnen sannolikt är negativ för grupp A-streptokocker.  
 

 
 
Ogiltigt resultat: 
Om det blåa kontrollstrecket inte blir synligt intill bokstaven “C” efter 5 minuter, bedöms 
testet som OGILTIGT, och testresultatet kan inte användas. Om detta inträffar, testa igen 
med en ny provtagningspinne och en ny QuickVue-testkassett eller kontakta teknisk 
support.  
 
För ett fotograferat exempel på testresultat, se bildbeskrivningen. 

 
 

PRÖVNINGSPROCEDUR FÖR KVALITETSTESTNING 
Testproceduren för provpinnar med prov för kvalitetstestning skisseras nedan. Denna procedur måste följas 
för att säkerställa noggrannheten vid QuickVue-test på provpinnar för kvalitetstestning eftersom dessa har 
mindre toppar än de provpinnar som medföljer för att användas med satsen. 
◼ Sätt ett rent rör från extraktionssatsen i ett provrörsställ. 
◼ Kläm för att krossa glasampullen inuti flaskan med extraktionslösning, enligt beskrivningen i avsnittet 

TESTPROCEDUR. 

Fyll snabbt  
upp till  
kanten 
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◼ Dispensera 8 DROPPAR av extraktionslösningen i röret. Sätt kvalitets-provpinnen i röret. Håll rörets 
undersida så att provpinnens topp blir något hoptryckt. Vrid provpinnen tre gånger. 

◼ VÄNTA 1 MINUT 
◼ Pressa ut all vätska från provpinnens topp in i röret genom att rulla provpinnen mot rörets insida och 

pressa försiktigt medan den förs ut ur röret. Kassera provpinnen. 
◼ Fyll engångspipetten upp till strecket med lösningen från röret och tillsätt innehållet till testkassettens 

kammare för provpinnar. 
◼ Avläs resultatet efter 5 minuter. Se avsnittet TOLKNING AV RESULTAT. 
 

BEGRÄNSNINGAR 
◼ Kitets innehåll är avsett att användas enbart för kvalitativ detektion av grupp A-streptokockantigen från 

svalgprover. Följs inte testproceduren och tolkningen av resultaten kan det påverka prestandan negativt 
och/eller ge ogiltiga resultat. 
 

◼ Infektioner i andningsvägarna, inklusive faryngit, kan orsakas av streptokocker från andra serogrupper än 
grupp A, samt även av andra patogener. QuickVue In-Line Strep A-test kan inte differentiera 
asymtomatiska bärare av grupp A-streptokocker från sådana som visar kliniska tecken på 
streptokockinfektion.5 I sällsynta fall kan prover som är kraftigt koloniserade av Staphylococcus aureus  
(> 1010) ge falskt positiva resultat. 
 

◼ Läkaren måste alltid utvärdera testresultaten tillsammans med annan tillgänglig information. Ett negativt 
testresultat kan bero på att nivån av extraherat antigen i ett prov ligger under testets sensitivitetsnivå. 
Ytterligare uppföljning med odlingsmetod rekommenderas om resultatet av QuickVue-testet är negativt. 

 

FÖRVÄNTADE RESULTAT 
Grupp A-streptokocker orsakar ca 19 % av alla övre luftvägsinfektioner, men incidensen varierar med den 
kliniska situationen.6 Streptokockfaryngit är årstidsbunden till sin natur och har sin högsta prevalens under 
vinter och tidig vår. Sjukdomen har sin högsta incidens i tätbefolkade populationer, såsom i 
militärförläggningar och bland barn i skolåldern, och är jämnt fördelad mellan könen.7 
 

PRESTANDA 
Klinisk sensitivitet och specificitet 
QuickVue In-Line Strep A-test ger positivt resultat med prover innehållande 5x105 grupp A-streptokock 
organismer per test. 
 
En multicenterstudie av QuickVue-testet utfördes för att fastställa dess kliniska prestanda i jämförelse med 
gängse odlingstekniker. Totalt femhundratrettiosju (537) svalgprover samlades in från patienter med faryngit. 
Före utförandet av QuickVue-testet inokulerades varje prov på en fårblodagarplatta med en bacitracindisk och 
inkuberades vid 37°C i 48 timmar för en utvärdering av odlingen. Förekomst av grupp A-streptokocker 
bekräftades i alla odlingar med hjälp av en kommersiell latex-agglutineringstest. 
 
Proverna analyserades med QuickVue-testet omedelbart efter provtagning i fält (färska prover) eller skickades 
efter frysning inom 12 timmar till Quidel. Testning med QuickVue-testet utfördes av utbildade tekniker och av 
fältanvändare med olika nivåer av arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund. 
 
Av de totalt femhundratrettiosju (537) proverna testades trehundraett (301) färska prover av fältanvändare, 
medan de övriga tvåhundratrettiosex (236) frysta proverna testades av utbildade tekniker vid Quidel. 
Ytterligare tio (10) testade prover resulterade i icke-tolkningsbara resultat och uteslöts från analysen. 
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I fältstudien befanns tvåhundrafyrtio (240) prover vara negativa vid odling på fårblodagar; tvåhundratjugofem 
(225) av dessa var också negativa i QuickVue-testet. Likaledes befanns sextioett (61) prover vara positiva vid 
odling på fårblodagar och femtiotre (53) var positiva även i QuickVue-testet. Baserat på dessa uppgifter var 
specificiteten 94 % och sensitiviteten 87 % för QuickVue-testet; 95 % konfidensintervaller för specifitet 
beräknades vara 91 % till 97 % och för sensitivitet 78 % till 95 %. I allmänhet var överensstämmelsen mellan 
fårblodagarodling och QuickVue-testet 92 % (278/301). 
 
I en separat studie utförd vid Quidel, befanns etthundratrettiosex (136) prover vara negativa vid odling på 
fårblodagar; etthundratrettiofem (135) av dessa var också negativa i QuickVue-testet. Likaledes befanns 
etthundra (100) prover vara positiva vid odling på fårblodagar och nittiotvå (92) var positiva även i QuickVue-
testet. Baserat på dessa uppgifter var specificiteten 99 % och sensitiviteten 92 % för QuickVue-testet; 95 % 
konfidensintervaller beräknades vara 96 % till 100 % för specificitet och 87 % till 97 % för sensitivitet. I 
allmänhet var överensstämmelsen mellan fårblodagarodling och QuickVue-testet 96 % (227/236). 

 
Fördelning av prover i befolkningen 

Odlingsklassificering 
Fältanvändare Utbildad teknisk personal 

Korrekta 
resultat 

% korrekta 
Korrekta 
resultat 

% korrekta 

Negativa 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 

 Överensstämmelse  
med odling 

278/301 92% 227/236 96% 

 

STUDIER PÅ LÄKARMOTTAGNINGAR 
En utvärdering av QuickVue In-Line Strep A-testet utfördes vid fyra läkarmottagningar med en panel av kodade 
prover. Testningen utfördes av läkarmottagningarnas personal med olika utbildningsbakgrund och 
arbetserfarenhet på olika mottagningar. Kvalifikationsprövningspanelen bestod av negativa, svagt positiva, 
måttligt positiva och kraftigt positiva prover. Varje prov testades fem gånger vid varje mottagning över en tre 
dagars period. 
 
De erhållna resultaten vid varje mottagning överensstämde till mellan 88 och 100 % med de förväntade 
resultaten. Inga signifikanta skillnader observerades inom serierna (fem upprepningar), mellan serierna (tre 
olika testdagar), eller mellan de fyra läkarmottagningarna. 
 

Korsreaktivitet 
Grupp C-streptokocker, grupp G-streptokocker, S. aureus, N. subflava, H. influenza, C. albicans, N. meningitidis, 
N. gonorrhoea, B. catarrhalis, E. faecalis, S. pneumoniae och S. mutans testades i QuickVue In-Line Strep A-test 
vid nivåer som överskred 107/test. Detta påverkade inte de förväntade testresultaten. 
 

HJÄLP 
Om du har några frågor om användningen av den här produkten eller för att rapportera ett problem med 
produkten kan du kontakta Quidels tekniska support på 1.800.874.1517 (inom USA) eller 
technicalsupport@quidel.com. Om du befinner dig utanför USA kan du få mer information från din lokala 
återförsäljare eller direkt från Quidel via något av telefonnumren som listas nedan. Se quidel.com för 
ytterligare supportalternativ. 

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Land Telefon E-postadress 

Europa, Mellanöstern och Afrika 
+353 (91) 412 474 (huvudnummer) 

1800 200441 (avgiftsfritt) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Österrike +43 316 231239 

Belgien +32 (2) 793 0180 

Frankrike 0 (805) 371674 

Tyskland +49 (0) 7154 1593912 

Nederländerna 0 800 0224198 

Schweiz 0 800 554864 

Storbritannien 0 800 3688248 

Irland +353 (91) 412 474 

Italien +39 (800) 620 549 

Nordamerika, Asien-Stillahavsområdet, 

Latinamerika 

858 552 1100 technicalsupport@quidel.com 

Kanada 
437 266 1704 (huvudnummer) 

888 415 8764 (avgiftsfritt) 

technicalsupport@quidel.com 

Kina 
0400 920 9366 eller 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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