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CLIA-kompleksitet:  MODERAT 

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

 ANVENDELSE  

QuickVue + Strep A er en hurtigtest til påvisning av gruppe A-streptokokkantigen direkte fra halsprøver og beta 
hemolytiske kolonier fra dyrking. Denne testen er beregnet brukt som en hjelp ved diagnostisering av gruppe 
A-streptokokkinfeksjon. 
 

OPPSUMMERING OG FORKLARING 
Gruppe A-streptococcus er den mest vanlige årsaken til faryngitt. Tidlig diagnose og behandling av gruppe A-
streptokokkfaryngitt har vist seg å redusere symptomer og alvorlige komplikasjoner, for eksempel reumatisk 
feber og glomerulonefritt. Konvensjonelle dyrkingsmetoder krever 24 til 48 timer før avlesing av resultater.1 
 

TESTPRINSIPPER 
QuickVue+ Strep A er en lateral-flow immunoassay som inneholder et antistoff som er høyst spesifikt og 
sensitivt til gruppe A-strepantigen. 
 
For å utføre testen tas en halsprøve med prøvetakningspinnen som følger med. Antigent ekstraheres fra 
pinnen med reagens A og reagens B. Ekstraktet tilsettes testkassetten. 
 
Hvis ekstraktet inneholder strep A-antigen dannes en rosafarget loddrett strek (|) i resultatvinduet. Denne rosa 
streken, sammen med den forhåndstrykte blå vertikale streken (–) danner et plusstegn (+) som angir et positivt 
resultat. Hvis det ikke finnes strep A i prøven kommer bare den forhåndstrykte blå vertikale streken til syne og 
danner et minustegn (–) som angir et negativt resultat. 
 
Når ekstraktet fortsetter gjennom testen blir kontrollvinduet, som inneholder strep A-antigen, rosafarget. Rosa 
farge i kontrollvinduet indikerer at deteksjonsantistoffet er funksjonelt aktivt og at testen fungerer korrekt. 
 
En blå farge i test avsluttet-vinduet, innebærer at testen er ferdig. Dette skal skje ca. 5 minutter etter at 
ekstraktet er tilsatt testkassetten. 
 

REAGENSMIDLER OG MATERIALER I PAKKEN 
◼ Testkassetter, individuelt pakket (25): Kanin antistrep A-antistoff og varmeinaktivert strep A-antigen. 
◼ Ekstraktreagens A (1): Natriumnitritt 4 mol/L 
◼ Ekstraktreagens B (1): Eddiksyre 0,2 mol/L 
◼ Sterile prøvetakningspinner (25) 
◼ Ekstraksjonsrør med kork (25) 
◼ Positiv kontroll (1): Varmeinaktivert gruppe A streptococcus 
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◼ Negativ kontroll (1): Varmeinaktivert gruppe C streptococcus 
◼ Pakkeinnlegg (1) 
◼ Prosedyrekort (1) 
 

ADVARSLER OG FORSKRIFTER 
◼ Til diagnostisk bruk in vitro 
◼ Bruk ikke innholdet i esken etter utløpt holdbarhetsdato som er trykket på utsiden av esken. 
◼ Ta nødvendige forholdsregler ved prøvetaking, lagring, håndtering og avfallshåndtering av pasientprøver 

og brukte komponenter fra esken. 
◼ Det anbefales å bruke Nitril eller Latexhansker ved håndtering av pasientprøver.2 
◼ IKKE bytt om reagenskorkene. 
◼ Testkassetten skal oppevares i folieforpakningen helt fram til bruk. 
◼ Reagens A inneholder 27.6 % natrium nitritt og kan være skadelig ved inntak eller opptak. 
◼ Reagens B inneholder en syreløsning. Hvis løsningen kommer i kontakt med hud eller øye, skyll med 

rikelige mengder vann. 
◼ Ikke bruk reagens B hvis løsningen er grønn før den blandes med reagens A i prøverøret. Hvis dette skjer, 

kontakt teknisk service. 
◼ Det er avgjørende for resultatet at pakningsvedleggets instruksjoner følges. 
◼ 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 
Utstyrpakken må oppbevares i romtemperatur, 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F). Innholdet i utstyrpakken er 
stabilt til utløpedatoen som er trykket på den ytre esken. Må ikke fryses. 
 

INNSAMLING OG OPPBEVARING AV PRØVER 
Ta halsprøver ifølge standard kliniske metoder. Prøvetakingspinnen skal ikke berøre tungen, sidene eller 
ganen. Roter prøvetakingspinnen på bakre munnhule, mot tonsillene og eventuelt andre områder hvor rødhet, 
betennelse eller materie forekommer. Blodige prøver kan danne forstyrrelser i bakgrunnen og gi et ugyldig 
resultat. Se referanseprosedyrene, for eksempel prøvetakingsmetoden som beskrives av Facklam.3 
 
Bruk prøvetakingspinner på plastskaft med rayon- eller dacrontupp, individuelt innpakkede og sterile 
prøvetakingspinner med rayontupp medfølger i denne utstyrspakken. Bruk ikke kalsiumalginatpinner, 
bomullspinner eller pinner med hult skaft eller treskaft. Prøvene fra prøvetakingspinnene bør analyseres 
snarest mulig etter at de er tatt. Prøvetakingspinner kan imidlertid oppbevares i et rent og tørt plastrør som 
kan forsegles i 1 ml eller mindre væskemedium, for eksempel modifisert Stuart’s transportmedium opptil 8 
timer i romtemperatur (15 °C til 30 °C) eller 72 timer i kjøleskap (2 °C til 8 °C) før analysering. Bruk ikke 
kullagareller halvfast transportmedium. 
 
Hvis dyrking også ønskes, strykes prøvetakingspinnen forsiktig over en agarskål med 5 % saueblod før 
QuickVue Dipstick Strep A-testen utføres. QuickVue Dipstick-testen må ikke utføres før utstryk med 
prøvetakingspinnen, da reagentene vil ødelegge bakteriene på prøvetakingspinnen. Alternativt kan halsprøver 
tas med doble prøvetakingspinner eller med to påfølgende prøvetakingspinner for å utføre 
dyrkingsprosedyren. 



 
QuickVue+ Strep A Test    Side 3 av 8 

DYRKINGSBEKREFTELSE 
QuickVue+ Strep A-testen kan brukes til å bekrefte identifikasjonen av gruppe A-streptokokker på en SBA-
dyrkingsskål. Berør en koloni forsiktig med en steril prøvetakingspinne. Ikke sveip skålen. Følg instruksjonene i 
avsnittet TESTPROSEDYRE ved testing av prøvetakingspinnene. 
 

TESTPROSEDYRE 
Obs! Bruk hansker når du behandler humanprøver. 
 
FØR TESTING: 
 

 
 
◼ Ta testkassetten ut av folielommen og legg den på en jevn flate. 
◼ Sett et rent rør i rørbrønnen på testkassetten. Klem ut 4 DRÅPER av reagens A-middelet og 4 DRÅPER av 

reagens B-middelet inn i røret. Oppløsningen skal få grønn farge når reagens B-middelet tilsettes. 
OBS: Hold flasken vertikalt når dråpene tilsettes, slik at det formes fullstendige dråper. 

◼ Sett prøvetakingspinnen med halsprøven inn i røret. Bland oppløsningen grundig ved å røre pinnen 5 
ganger (eller gjør en kort virvelbevegelse). 

◼ Vent 1 minutt. 
◼ Fjern røret fra rørbrønnen. Press all væske ut av pinnespissen ved å rulle pinnen mot innsiden på røret og 

klemme godt til når den trekkes ut av røret. Kast pinnen. 
◼ Sett en ren hette på røret. 
 
TESTPROSEDYRE: 
◼ Tilsett 2 DRÅPER fra røret til den runde prøvebrønnen i testkassetten. 
◼ For at resultatet skal være gyldig, må resultatet avleses innen 10 minutter, eller mindre, etter at prøven er 

tilsatt, og det må være en eller annen form for blåfarge i Test Complete vinduet. 
◼ Hvis det ikke er noen form for blåfarge i Test Complete vinduet ved 10 minutter, er resultatet ugyldig. 
 

TOLKNING AV RESULTATER 
Positive resultater kan leses så tidlig som fem minutter, eller så sent som ti minutter, etter å ha tilsatt 
prøven. 
Negative resultater ved fem minutter må bekreftes negative ved ti minutter. 
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Positivt resultat: 
Prøven inneholder en målbar mengde gruppe A-streptococcus antigen når du ser: 
 
◼ Et rosa og blåfarget plusstegn (+) i resultatvinduet, samtidig med en rosa farge i  

det lille, firkantede kontrollvinduet 
 OG 
◼ En hvilken som helst blåfarge i Test Complete vinduet 
 
OBS: Alle nyanser av rosa farge på vertikale strekene i resultatvinduet skal tolkes som et positivt resultat. 

 
 
Negativt resultat: 
Prøven inneholder ikke gruppe A-streptococcus antigen, når du ser følgende 10 minutter etter tilsetting av 
prøven: 
◼ Et blått minustegn (–) i det store, firkantede resultatvinduet sammen med en rosa 

farge i det lille firkantede kontrollvinduet 
 OG 
◼ En hvilken som helst blåfarge i Test Complete vinduet 
 
OBS: Et negativt QuickVue+ resultat indikerer et antatt negativt testresultat for gruppe A-streptokokkantigen. 

 
 
Ugyldig resultat: 
Resultatet er ugyldig hvis: 
 
◼ Det ikke er fremkommet noen form for blåfarge i Test Complete vinduet ved 10 

minutter 
 ELLER 
◼ Det ikke vises noen rosa farge i kontrollvinduet ved 10 minutter 
 ELLER 
◼ Bakgrunnsfargen i resultatvinduet interfererer med tolkningen av resultatet ved 10 

minutter 
 
OBS: Hvis resultatet er ugyldig, må en ny pasientprøve testes med en ny QuickVue+ Strep 
A-test, eller ta kontakt med Quidel teknisk støtteavdeling. 

 
 

TESTPROSEDYRE VED UTFØRELSE AV KVALITETSKONTROLL 
◼ Følg instruksjonene i TESTPROSEDYRE når du fyller ekstraktreagensene i røret. 
◼ Rist kontroll flaskene godt. Tilsett én 1 dråpe positiv eller negativ kontroll. 
◼ Sett en ren prøvetakningspinne i røret og følg instruksjonene for testing av pasientprøven. 
 

KVALITETSKONTROLL 
Innebygde kontrollfunksjoner 
QuickVue+ Strep A har tre innebygde prosedyremessige kontroller for hver testkjøring. Når det gjelder daglig 
kvalitetskontroll, anbefaler Quidel at det dokumenteres at disse internkontrollene ble sjekket på den første 
prøven som blir testet hver dag. 
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Innebygd ekstraktreagenskontroll: Fargen på ekstraktreagens endres fra klar til grønt når reagentene blandes. 
Fargeendringen er en intern ekstraktreagenskontroll og angir at reagensene ble blandet og fungerer riktig. 
 
Innebygd positiv antigenkontroll: Rosa farge i kontrollvinduet fungerer som en innebygd positiv 
antigenkontroll. Denne kontrollen angir at deteksjonsantistoffet er funksjonelt aktivt og er også en indikasjon 
på at deteksjonsdelen av testen fungerer riktig. 
 
Innebygd negativ bakgrunnskontroll: Bakgrunnen i resultatvinduet skal bli hvit til lys rosa innen 10 minutter, 
og ikke forstyrre resultatavlesningen. Manglende forstyrrende bakgrunn fungerer som en innebygd negativ 
bakgrunnskontroll og angir at det ikke finnes forstyrrende immunologiske substanser i prøven. 
 
Ekstern kvalitetskontrolltesting 
Eksterne kontrollerer kan også brukes for å sikre at reagensene fungerer riktig at du kan utføre testprosedyren 
på riktig måte. Du kan også bruke kontroller fra ATGG stamme 19615. Annet kommersielt kontrollmateriale 
kan inneholde interfererende tilsetninger og anbefales derfor ikke å bli brukt med QuickVue+ testen. 
 
Positive og negative kontroller kan kjøres med hver forsendelse av et nytt pakkemengdenummer, og slik som 
påbudt i følge ditt laboratoriums fremgangsmåter for standard kvalitetskontroll. 
 

TESTENS BEGRENSNINGER 
◼ Innholdet i testutstyrspakken skal bare brukes til kvalitativ bestemmelse av gruppe A-streptokokkantigen 

fra halsprøve eller fra kolonidyrking. 
◼ Luftveisinfeksjoner, inklusive faryngitt, kan forårsakes av Streptococcus fra andre undergrupper enn 

gruppe A og av andre patogener. QuickVue+ testen kan ikke skille mellom asymptomatiske bærere av 
gruppe A Streptococcus og de som har en gruppe A-streptokokkinfeksjon. 

◼ I sjeldne tilfeller kan testprøvene som er sterkt kolonisert med Staphylococcus aureus, gi falske positive 
resultater. 

◼ Testresultatet må alltid tolkes sammen med annen data som er tilgjengelig for legen. Et negativt 
testresultat kan oppstå hvis konsentrasjonen av den ekstraherte mengde antigen i prøven ligger under 
deteksjonsgrensen for testen. Ytterligere oppfølgingstesting ved bruk av dyrkingsmetoden anbefales hvis 
QuickVue+ testen er negativ.4 

 

FORVENTEDE RESULTAT 
Gruppe A Streptococci forårsaker ca. 19 % av alle øvre luftveisinfeksjoner. Streptokokkfaryngitt er mest vanlig i 
løpet av vinter og tidlig vår. De fleste tilfeller forekommer i tettbebygde strøk, for eksempel i 
militærforlegninger og hos barn i skolealderen, og er jevnt fordelt mellom menn og kvinner.5 
 

YTELSESKARAKTERISTIKKER 
Klinisk sensitivitet og spesifiset 
En multisenterstudie for evaluering av QuickVue+ Strep A test ble utført for å bestemme den kliniske ytelsen 
av testen på standard dyrkingsteknikker med saueblodagar (SBA). Halsprøver ble innhentet fra pasienter som 
ble undersøkt for faryngitt. Før QuickVue+ testen ble utført, ble hver prøvetakingspinne inokulert på en SBA-
dyrkingsplate med en bacitracinskål og inkubert ved 37 °C anaerobisk mellom 24 og 48 timer for evaluering. 
Alle dyrkingskulturene ble bekreftet å inneholde gruppe A Streptococcus ved agglutineringsanalyser med 
kommersiell lateks. 
 
Av de totalt sju hundre og nitten (719) negative SBA-prøvene var sju hundre og sju (707) negative også med 
QuickVue+ testen. Av de ett hundre og fjorten (114) dyrkningspositive SBA-prøvene var ett hundre og åtte 
(108) også positive med QuickVue+ testen. QuickVue+ identifiserte korrekt 100 % (5/5) av 1+ dyrkningene; 95 
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% (20/21) av 2+ dyrkningene; 100 % (31/31) av 3+ dyrkningene og 98 % (52/53) av 4+ dyrkningene. De 4 
positive dyrkningsprøvene med mindre enn 10 kolonier (uvanlig) ga ikke positivt resultat med QuickVue+ 
testen. Basert på disse dataene ble spesifisiteten 98 % og sensitiviteten 95 % for QuickVue + testen. 95 % 
konfidensintervall ble beregnet til 97 % til 99 % for spesifisitet og 91 % til 99 % for sensitivitet. 
Overensstemmelsen mellom saueblod agar (SBA) dyrkning og QuickVue+ var 98 % (815/833). 
 
I tillegg ble QuickVue+ brukt til å bekrefte forekomst av gruppe A-streptokokker på SBA-dyrkingsskåler. Ved 
verifisering av dyrkningsresultatene var QuickVue+ sensitivitet og spesifisitet på 100 %. 
 
Studier på legekontor 
En tilleggsevaluering av QuickVue+ ble utført på tre legekontorer der et panel av kodede prøver ble testet. 
Testingen ble utført av personell med varierende utdannelse og erfaring. Panelet inneholdt negative, svakt 
positive og moderat positive prøver. Hvert prøvenivå ble testet på hvert sted i minst 5 runder i løpet av en 
periode på tre dager. 
 
Resultatene fra de forskjellige legekontorene hadde en overensstemmelse på 97 % til 100 %, med de 
forventede resultatene. Ingen signifikant forskjell ble observert innen de forskjellige kjøringene, mellom 
kjøringer eller mellom de forskjellige legekontorene. 
 
Kryssreaksjoner 
Kryssreaktivitetstudier ble foretatt med 53 e mikroorganismer (ikke inkludert gruppe A-streptococcus) og ble 
testet på nivåer som overskrider 107 Alle var negative ved analyse med QuickVue+. 
 

ASSISTANSE 
Hvis du har spørsmål om bruken av dette produktet eller vil rapportere et problem, kan du kontakte Quidel 
teknisk støtte på +1 800 874 1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du befinner deg utenfor USA, 
kan du få ytterligere informasjon fra distributøren din eller direkte fra Quidel på ett av telefonnumrene oppført 
nedenfor. Se quidel.com for å finne flere støttealternativer.  
 

Land Telefon E-postadresse 

Europa, Midtøsten og Afrika 
+353 (91) 412 474 (hoved) 
0 1800 200441 (gratis) 

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-Stillehavsregionen, Sør-
Amerika 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 
437 266 1704 (hoved) 
888 415 8764 (gratis) 

technicalsupport@quidel.com 

Kina 
0400 920 9366 eller 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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