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CLIA-kompleksisuus:  KOHTALAINEN 

 
In Vitro diagnostiseen käyttöön. 
 
Symboli-sanasto löytyy osoitteesta quidel.com/glossary. 
 

 KÄYTTÖTARKOITUS  
QuickVue+ Strep A testi on tarkoitettu A-ryhmän streptokokkiantigeenin nopeaan toteamiseen 
nielunäytepuikoista ja viljellyistä beeta-hemolyyttisistä pesäkkeistä. Testiä käytetään apuna A-ryhmän 
streptokokki-infektion taudinmäärityksessä. 
 

YHTEENVETO JA SELVENNYS 
A-ryhmän streptokokki on yksi tärkeimpiä nielutulehduksen aiheuttajia. Varhaisessa vaiheessa tehdyn A-
ryhmän streptokokkinielutulehduksen diagnosoinnin ja hoidon on todettu vähentävän oireiden vakavuutta ja 
vakavia komplikaatioita kuten reumakuumetta tai glomerulonefriittiä. Perinteisten viljelymenetelmien tulosten 
saanti kestää 24–48 tuntia.1 
 

TESTIN PERIAATE 
QuickVue+ Strep A on lateraaliseen nestevirtaukseen perustuva immuunimääritystesti, joka sisältää erittäin 
tarkan ja herkän A-ryhmän streptokokkiantigeenin vasta-aineen. 
 
Testin suorituksessa otetaan näytepuikolla nielunäyte. Antigeeni uutetaan puikon näytteestä A- ja B-
reagenssien avulla. Uutettu näyte asetetaan testikasettiin. 
 
Jos näyte sisältää A-ryhmän streptokokkiantigeenia, muodostuu lue tulos-ikkunaan vaaleanpunainen 
pystysuora viiva (|). Yhdessä esipainetun sinisen vaakasuoran viivan (–) kanssa vaaleanpunainen pystyviiva 
muodostaa plusmerkin (+) joka osoittaa, että tulos on positiivinen. Jos A-ryhmän streptokokkia ei ole 
näytteessä, lue tulos-ikkunassa näkyy ainoastaan esipainettu sininen vaakasuora viiva, joka muodostaa 
miinusmerkin (–) osoitukseksi siitä, että tulos on negatiivinen. 
 
Näytteen liikkuessa testin läpi muuttuu kontrolli-ikkuna, jossa on A-ryhmän streptokokin antigeenia, 
vaaleanpunaiseksi. Vaaleanpunainen väri kontrolli-ikkunassa osoittaa, että detektiovasta-aine on 
toiminnallisesti aktiivinen ja on myös todisteena siitä, että testin detektio-osa toimii oikein. 
 
Sinisen värin ilmestyminen testi valmis-ikkunaan osoittaa, että testi on suoritettu. Tämä tapahtuu noin 5 
minuutin kuluttua siitä, kun uutettu näyte on lisätty testikasettiin. 
 

REAGENSSIT JA PAKKAUKSESSA MUKANA OLEVAT MATERIAALIT 
◼ Yksittäispakatut testikasetit (25 kpl): Kanin A-ryhmän streptokokin vasta-ainetta ja kuumakäsiteltyä A-

ryhmän streptokokin antigeeniä 
◼ Uutos-reagenssi A (1): 4 mol/l natriumnitriittiä 
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◼ Uutos-reagenssi B (1): 0,2 mol/l asetikkahappoa 
◼ Steriilit nielunäytepuikot (25 kpl) 
◼ Putket ja kärjet (25 kpl) 
◼ Positiivinen kontrolli (1): Kuumakäsiteltyä A-ryhmän streptokokkia 
◼ Negatiivinen kontrolli (1): Kuumakäsiteltyä C-ryhmän streptokokkia 
◼ Pakkausliite (1) 
◼ Pikaohje (1) 
 

VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET 
◼ In Vitro diagnostiseen käyttöön 
◼ Älä käytä pakkauksen sisältöä pakkaukseen painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
◼ Noudata asiaankuuluvia varotoimenpiteitä potilasnäytteiden keräämisessä, säilyttämisessä, käsittelyssä ja 

hävittämisessä sekä käytettyjen reagenssien hävittämisessä. 
◼ Nitriili- tai latexkäsineiden käyttöä suositellaan potilasnäytteitä käsiteltäessä.2 
◼ ÄLÄ sekoita reagenssipullojen korkkeja keskenään 
◼ Testikasetti pitää säilyttää foliopussissaan käyttöhetkeen saakka. 
◼ Reagenssi A sisältää 27,6 % natriumnitriittiä, joka voi olla haitallista nieltynä tai iholla. 
◼ Reagenssi B sisältää happoliuosta. Jos liuos pääse kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, tulee ne huuhtoa 

heti runsaalla vedellä. 
◼ Älä käytä Reagenssia B, jos se on vihreää ennen sekoitusta testiputkessa Reagenssi A:n kanssa. Jos näin 

tapahtuu, ota yhteys paikalliseen maahantuojaan. 
◼ Pakkausliitteen ohjeita tulee noudattaa oikeiden tulosten saamiseksi. 
◼ 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. 
 

SÄILYTYS JA SÄILYVYYS 
Säilytä pakkaus huoneenlämmössä 15 °C – 30 °C:ssa (59 °F – 86 °F). Sisällön säilyvyys on taattu pakkauksen 
ulkopintaan merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään saakka. Ei saa jäädyttää. 
 

NÄYTTEENOTTO- JA SÄILYTYS 
Ota nielunäytteet kliinisellä vakiomenetelmällä. Vältä koskettamasta kieltä, poskia tai kitalakea puikolla kun 
otat nielunäytteen. Pyöritä näytepuikkoa nielun takaosassa, kitarisoissa ja niillä alueilla, jotka punottavat, ovat 
tulehtuneet tai märkäiset. Veriset näytteet saattavat aiheuttaa häiritsevän taustan ja tuottaa hylättävän 
tuloksen. Katso viitemenetelmiä kuten Facklamin kuvaamaa näytteenottomenetelmää.3 
 
Käytä muovivarrella varustettuja raion- tai dacron-kärkisiä näytepuikkoja; pakkauksen mukana on 
yksittäispakattuja steriilejä raion-kärkisiä näytepuikkoja. Älä käytä näytteenottoon kalsiumalginaatti, 
pumpulikärkisiä tai puuvartisia puikkoja. Puikkojen näytteet tulisi käsitellä niin pian kuin mahdollista 
näytteenoton jälkeen. Näytepuikot voidaan kuitenkin säilyttää korkeintaan kahdeksan tuntia huonelämmössä 
(15 °C – 30 °C) tai 72 tuntiin jääkaapissa (2 °C – 8 °C) puhtaassa, kuivassa ja suljettavassa muoviputkessa tai 
nesteväliaineessa, kuten muunnetussa Stuartin kuljetusväliaineessa, jossa on enintään 1 ml väliainetta. 
Hiiliagaria tai puolikiinteää kuljetusväliainetta ei saa käyttää. 
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Jos halutaan myös viljellä näyte, vedä puikolla kevyesti viiruja 5 %:n lampaan veriagarmaljan pintaan ennen 
QuickVue+ Strep A-testin käyttöä. Viljelymalja täytyy viiruttaa ennen QuickVue+ testin tekoa, koska reagenssit 
tuhoavat näytepuikon bakteerit. Nielunäytteen viljelyprosessia varten voi ottaa myös käyttäen kahta puikkoa 
yhtä aikaa tai peräkkäisesti. 
 

VILJELYN VARMISTAMINEN 
QuickVue+ Strep A-testiä voidaan käyttää varmistamaan A-ryhmän streptokokin tunnistus SBA verimaljoilta. 
Kosketa pesäketta kevyesti steriilillä puikolla. Älä pyyhkäise näytettä maljassa. Seuraa TESTIMENETELMÄ-osan 
ohjeita näytteen analysoimiseksi. 
 

TESTIMENETELMÄ 
Tärkeää: Käytä suojakäsineitä potilasnäytteiden käsittelyn aikana. 
 
ENNEN TESTIN OTTOA: 
 

 
 
◼ Poista testikasetti foliopussista ja aseta se tasaiselle alustalle. 
◼ Aseta puhdas testiputki testikasetin putkiaukkoon. Tiputa 4 TIPPAA reagenssia A ja 4 TIPPAA reagenssia B 

testiputkeen. Liuoksen tulisi muuttua vihreäksi reagenssi B:n lisäämisen jälkeen. 
Huomautus: Pidä pulloa pystysuorassa tiputtaessasi reagenssia, jotta tipat ovat oikean kokoisia. 

◼ Aseta nielunäytepuikko välittömästi putkeen. Sekoita liuos perusteellisesti pyörittämällä puikkoa viisi (5) 
kertaa (tai pyöritä sitä nopeasti lyhyen aikaa). 

◼ Odota 1 minuutti. 
◼ Poista putki putkiaukosta. Purista kaikki neste puikon kärjestä pyörittämällä puikkoa putken seinämää 

vasten ja puristaen tiukasti kun vedät sen putkesta. Hävitä puikko. 
◼ Aseta putkeen puhdas kärki. 
 
TESTIN SUORITTAMINEN: 
◼ Lisää 2 TIPPAA putkesta testikasetin pyöreään näyteaukkoon. 
◼ Oikean tuloksen saamiseksi tulos on luettava enintään 10 minuutin päästä näytteen lisäämisen jälkeen ja 

”Testi Valmis”–ikkunassa tulee näkyä jokin sinisen värisävyistä. 
◼ Jos ”Testi Valmis” –ikkunassa ei näy mitään sinisen värin sävyä 10 minuutin kuluessa, tulos on hylättävä. 
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TULOSTEN TULKINTA 
Positiiviset tulokset voidaan lukea aikaisintaan 5 minuutin ja viimeistään 10 minuutin kuluttua näytteen 
lisäämisestä. 
Negatiiviset tulokset 5 minuutin kuluttua on varmistettava negatiivisiksi 10 minuutin kuluttua. 

 
 
Positiivinen tulos:  
Näyte sisältää havaittavan määrän A-ryhmän streptokokin antigeeniä kun näet: 
 
◼ Vaaleanpunaisen ja sinisen plusmerkin (+) suuressa neliönmuotoisessa lue 

tulos-ikkunassa, ja vaaleanpunaisen värin kontrolli-ikkunan pienessä neliössä 
 JA 
◼ minkä tahansa sinisen värisävyn ”Testi Valmis” –ikkunassa 
 
Huomautus: Vähänkin vaaleanpunainen suora pystyviiva lue tulos-ikkunassa tulisi tulkita positiiviseksi 
tulokseksi. 

 
 
Negatiivinen tulos: 
Näyte ei sisällä ryhmän A streptokokin antigeeniä, jos näet seuraavan 10 minuuttia näytteen lisäämisen jälkeen: 
 
◼ sinisen miinusmerkin (–) suuressa neliönmuotoisessa ”Lue Tulos” –ikkunassa ja 

vaaleanpunaisen värin pienessä Kontrolli-ikkunassa 
 JA 
◼ minkä tahansa sinisen värisävyn ”Testi Valmis” –ikkunassa 
 
Huomautus: Negatiivinen QuickVue+ tulos on merkkinä A-ryhmän streptokokkiantigeenin todennäköisestä 
negatiivisesta testituloksesta. 

 
 
Hylättävä tulos: 
Tulos on hylättävä, jos:  
 
◼  10 minuutin kuluttua Test Complete (testi valmis) -ikkunassa ei näy sinistä väriä 
 TAI 
◼ 10 minuutin kuluttua Control (kontrolli) -ikkunassa ei näy vaaleanpunaista väriä 
 TAI 
◼ 10 minuutin kuluttua Read Result (tuloksen luku) -ikkunan taustaväri häiritsee 

testin tulkitsemista 
 
Huomautus: Hylättävän tuloksen tapauksessa tulisi ottaa uusi potilasnäyte ja 
testata se uudella QuickVue+ Strep A-testillä, tai ottaa yhteyttä Quidelin tekniseen 
tukeen. 

 
 

LAADUNTARKKAILUTESTIMENETELMÄ 
◼ Tiputa uutosreagensseja putkeen seuraten TESTIMENETELMÄ-osan ohjeita. 
◼ Sekoita hyvin kontrollipullot. Lisää putkeen 1 tippa negatiivista tai positiivista kontrollia. 
◼ Aseta puhdas näytepuikko putkeen ja seuraa potilasnäytteen testausohjeita. 
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LAADUNTARKKAILU 
Sisäiset kontrollit 
Jokaisessa QuickVue+ Strep A–testissä on kolme sisäisen menetelmäkontrollin tasoa. Laadun kontrolloimiseksi 
päivittäin Quidel suosittelee, että dokumentoidaan että seuraavat sisäiset kontrollit on tarkistettu aina päivän 
ensimmäisestä näytteestä. 
 
Sisäinen uutosreagenssikontrolli: Uutosreagenssin väri muuttuu värittömästä vihreäksi kun reagenssit 
sekoitetaan keskenään. Värimuutos toimii sisäisenä uutosreagenssikontrollina ja on merkkinä siitä, että 
reagenssit on sekoitettu ja että ne toimivat oikealla tavalla. 
 
Sisäinen positiivinen antigeenikontrolli: Vaaleanpunainen väri kontrolli-ikkunassa toimii sisäisenä positiivisena 
antigeenikontrollina. Tämän kontrollin ilmestyminen osoittaa, että detektiovasta-aine on toiminnallisesti 
aktiivinen ja on myös merkkinä siitä, että testin detektio-osa toimii oikein. 
 
Sisäinen negatiivinen taustakontrolli: Lue tulos-ikkunan taustan tulisi olla väriltään valkoisesta 
vaaleanpunaiseen 10 minuutin kuluessa, eikä sen pitäisi häiritä tuloksen tulkitsemista. Häiritsevän tausta-
alueen puuttuminen toimii negatiivisena taustakontrollina, joka osoittaa, ettei näytteessä ole immunologisesti 
häiritseviä aineita. 
 
Ulkoiset laaduntarkkailutestit 
Ulkoisia kontrolleja on saatavilla ja niitä voidaan myös käyttää varmistamaan se, että reagenssit toimivat 
oikealla tavalla ja että pystyt suorittamaan testin oikein. Voit käyttää myös ATCC 19615-bakteerikannasta 
saatuja kontrolleja. Jotkut kaupalliset kontrollit saattavat sisältää häiritseviä lisäaineita eikä niitä suositella 
käytettäviksi QuickVue+ testin kanssa. 
 
Positiiviset ja negatiiviset kontrollit voidaan tehdä kunkin uuden pakkauserälähetetyksen yhteydessä, sekä 
tarvittaessa laboratorionne laaduntarkkailuvaatimusten mukaisesti. 
 

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

ainoastaan nielunäytepuikoista ja viljelypesäkkeistä. 
◼ Hengitystieinfektioiden, mukaan lukien nielutulehdus, aiheuttajana voi olla muukin streptokokki-

seerumiryhmä kuin A, sekä muut patogeenit. QuickVue+ testillä ei voida erottaa oireettomia A-ryhmän 
streptokokin kantajia niistä joilla on A-ryhmän streptokokki-infektio. 

◼ Harvoissa tapauksissa näytteet, joissa on runsaasti staphylococcus aureus-pesäkkeitä, voivat antaa vääriä 
positiivisia tuloksia.  

◼ Testitulokset on aina analysoitava yhdessä lääkärin käytössä olevien muiden tietojen kanssa. Testi voi 
antaa negatiivisen tuloksen, jos uutetun antigeenin määrä näytteessä on matalampi kuin testin 
detektiotaso. Mikäli QuickVue testin tulos on negatiivinen suositellaan tuloksen varmistamiseksi lisäksi 
lisäseurantatestejä viljelymenetelmää käyttäen.4 

 

ODOTETUT TULOKSET 
A-ryhmän streptokokit aiheuttavat noin 19 % kaikista ylähengitysteiden infektioista. Streptokokin aiheuttama 
nielutulehdus on luonteeltaan kausittainen ja infektioita esiintyy yleisimmin talvella ja aikaisin keväällä. Suurin 
määrä tautitapauksista löytyy siellä missä väkiluku on tiheä kuten sotilastukikohdissa ja koulu-ikäisten lasten 
keskuudessa, ja se jakautuu tasaisesti miesten ja naisten kesken.5 
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SUORITUSOMINAISUUDET 
Kliininen herkkyys ja tarkkuus 
Usean keskuksen yhteisessä kenttätutkimuksessa suoritettiin QuickVue+ Strep A-testin arviointi sen kliinisen 
suorituskyvyn vertaamiseksi standardiin lampaan veriagarmalja (SBA)- viljelytekniikkaan. Nielunäytteet 
kerättiin nielutulehduspotilailta. Ennen QuickVue+ testin suorittamista kukin puikkonäyte viljeltiin SBA 
viljelymaljaan jossa oli basitrasiinikiekko, ja se inkuboitiin 37 °C:ssa anaerobisesti 24–48 tunnin ajaksi arviointia 
varten. A-ryhmän streptokokin läsnäolo varmistettiin kaikissa viljelyissä kaupallista lateksi-agglutinaatiotestiä 
käyttämällä. 
 
SBA-viljelyn näytteistä seitsemänsataayhdeksäntoista (719) oli negatiivisia ja myös QuickVue+ testin mukaan 
seitsemänsataaseitsemän (707) niistä oli negatiivisia. Samoin SBA-viljelyssä löytyneestä sataneljätoista (114) 
positiivisesta näytteestä satakahdeksan (108) näytettä oli positiivista QuickVue+ testissä. QuickVue+ testi 
tunnisti oikein 100 % (5/5) 1+ viljelyistä; 95 % (20/21) 2+ viljelyistä; 100 % (31/31) 3+ viljelyistä; ja 98 % (52/53) 
4+ viljelyistä. Neljä viljelypositiivista näytettä joissa oli vähemmän kuin 10 pesäkettä eivät osoittautuneet 
positiiviksi QuickVue+ testissä. Näiden tulosten perusteella QuickVue+ testin tarkkuus oli 98 % ja herkkyys 95 
%. 95 %:n varmuusvälit laskettiin olevan tarkkuudelle 97 % – 99 % ja herkkyydelle  
91 % – 99 %. Kaiken kaikkiaan SBA-viljelyn ja QuickVue+ Strep A-testin täsmäävyys oli 98 % (815/833). 
 
QuickVue+ Strep A-testiä käytettiin lisäksi vahvistamaan Aryhmän streptokokki SBA-viljelymaljoista. Viljelyn 
vahvistajana QuickVue+ testin herkkyys oli 100 % ja tarkkuus 100 %. 
 
Lääkäriasemien laboratorioissa tehdyt tutkimukset 
QuickVue+ testin lisäarviointi suoritettiin kolmella lääkäriasemalla koodattua näyteryhmää käyttäen. 
Testauksen suoritti erilaisen koulutustaustan ja työkokemuksen omaava lääkäriaseman henkilökunta. 
Näyteryhmä sisälsi negatiivisia, heikosti positiivisia ja keskitason positiivisia näytteitä. Kunkin näytteen taso 
testattiin eri sijaintipaikoissa vähintään viisi kertaa kolmen päivän ajan. 
 
Kultakin sijaintipaikalta saatujen tulosten vaihteluväli oli 97 % – 100 %:sesti odotettujen tulosten mukainen. 
Mitään merkittäviä eroja ei huomattu sarjan sisäisesti, sarjojen välillä tai eri sijaintipaikkojen välillä. 
 
Ristireaktiot 
Ristireaktiotutkimuksia suoritettiin 53 muulla kuin A-ryhmän streptokokki mikro-organismikannalla yli 107 
tasoilla, ja ne tuottivat negatiiviset tulokset QuickVue+ testissä. 
 

LISÄTIETOJA 
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 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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Maa Puhelin  Sähköpostiosoite 

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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