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CLIA-komplexitet:  AVSTÅ 

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

 AVSEDD ANVÄNDNING  

QuickVue+ Strep A test är avsett för snabb detektion av antigen från grupp A-streptokocker direkt från 
svalgprover och betahemolytiska kolonier från odling. Testet är avsett att användas som ett hjälpmedel vid 
diagnos av infektion med grupp Astreptokocker. 
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING 
Grupp A-streptokocker är den vanligaste orsaken till faryngit. Tidig diagnos och behandling av grupp A-
streptokockfaryngit har visat sig reducera symtomens svårighetsgrad och svåra komplikationer såsom 
reumatisk feber och glomerulonefrit. Konventionella odlingsmetoder kräver 24 till 48 timmar innan resultat 
erhålls.1 
 

TESTPRINCIP 
QuickVue+ Strep A är en immunoassay baserad på lateralt flöde, vilken innehåller högspecifika och känsliga 
antikroppar mot antigen från grupp A-streptokocker. 
 
För att utföra testet tas ett svalgprov. Antigen extraheras från provtagningspinnen med reagenserna A och B. 
Det extraherade provet tillsätts till testkassetten. 
 
Om provet innehåller Strep A-antigen kommer en vertikal (I) rosa linje att bildas i resultatfönstret. Denna rosa 
linje bildar tillsammans med den förtryckta blå kontrollinjen (–) ett plustecken (+) som indikerar att resultatet 
är positivt. Om provet inte innehåller Strep A-antigen kommer endast den förtryckta blå kontrollinjen att visas i 
form av ett minustecken (–). Detta indikerar ett negativt resultat. 
 
När provet fortsätter att vandra genom testkassetten blir kontrollfönstret som innehåller Strep A-antigen 
rosafärgat. En rosa färg i kontrollfönstret indikerar att den detekterande antikroppen är funktionellt aktiv och 
utgör också ett bevis på att detektionsdelen av testet fungerar som den ska. 
 
Uppkomsten av en blå färg i fönstret för färdigt test innebär att testet är färdigt. Detta sker cirka 5 minuter 
efter det att extraktet tillsatts till testkassetten. 
 

REAGENS ER OCH MATERIEL SOM INGÅR 
◼ Individuellt förpackade testkassetter (25), kaninantikroppar mot Strep A-antigen och värmeinaktiverat 

Strep A-antigen 
◼ Extraktionsreagens A (1): 4 mol/L natriumnitrit 
◼ Extraktionsreagens B (1): 0,2 mol/L ättiksyra 
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◼ Sterila provtagningspinnar (25) 
◼ Rör och korkar (25) 
◼ Positiv kontroll (1): värmeinaktiverade grupp A-streptokocker 
◼ Negativ kontroll (1): värmeinaktiverade grupp C-streptokocker 
◼ Bruksanvisning (1) 
◼ Bildbeskrivning (1) 
 

VARNING AR OCH FÖRSIKTIGHETS ÅTGÄRDER 
◼ För in vitro diagnostiskt bruk 
◼ Använd inte kitet efter det utgångsdatum som finns tryckt på förpackningens utsida. 
◼ Använd lämpliga försiktighetsåtgärder vid provtagning, lagring, hantering och kassering av patientprover 

och använt innehåll i kitet. 
◼ Användning av Nitril eller Latex handskar rekommenderas vid hantering av patientprover.2 
◼ Förväxla INTE locken mellan reagensflaskorna. 
◼ Teststkasetten måste vara kvar i den förseglade foliepåsen fram till att den ska användas. 
◼ Reagens A innehåller 27.6% natriumnitrit och kan vara skadligt vid hudkontakt eller förtäring. 
◼ Reagens B innehåller sur lösning. Om lösningen kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj med stora 

mängder vatten. 
◼ Använd inte Reagens B om denna lösning har en grön färg innan den ska blandas med Reagens A. Om 

detta inträffar ska du kontakta Quidel Tekniska Support. 
◼ För att få tillförlitliga resultat måste bruksanvisningen följas. 
◼ 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 i rumstemperatur 15 °C till 30 °C (59°F till 86°F). Kitets innehåll är stabilt till det utgångsdatum 
som är tryckt på förpackningens utsida. Får ej frysas. 
 

PROVTAGNING OCH PROVFÖRVARING 
Tag svalgprovet i enlighet med gängse klinisk metodik. När man sticker in provtagningspinnen i svalget ska man 
undvika att vidröra tungan, insidorna av kinderna eller gommen. Gnid provtagningspinnen mot bakre delen av 
svalget, mot tonsillerna och mot varje annan del som ser röd, inflammerad eller varig ut. Blodiga prover kan ge 
en interfererande bakgrundsfärg och kan orsaka ogiltiga resultat. Se referensprocedurer såsom den 
provtagningsmetodik som beskrivs av Facklam.3 
 
Använd provtagningspinnar med rayon- eller dacrontopp med plastskaft. Individuellt förpackade sterila pinnar 
med rayontopp ingår i kitet. Använd inte provtagningspinnar med kalciumalginateller bomullstopp eller med 
träskaft. Provet bör analyseras så snart som möjligt efter provtagningen. Emellertid kan provtagningspinnen 
förvaras i ett rent, torrt och förslutet plaströr eller i högst 1 mL flytande medium, såsom Stuarts modifierade 
transportmedia, i upp till åtta timmar vid rumstemperatur (15 °C till 30 °C), eller 72 timmar i kylskåp (2 °C till  
8 °C). Använd inte agar med aktivt kol eller semisolida transportmedier. 
 
Om man även vill ha odlingsresultat stryker man toppen på provtagningspinnen lätt mot en 5 % 
fårblodagarplatta innan pinnen används för QuickVue+ Strep A-testet. Utstryket på odlingsplattan måste göras 
innan man kör QuickVue+ Strep A-testet, eftersom reagenserna dödar bakterierna på pinnen. Alternativt kan 
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man ta svalgprovet genom att använda två provtagningspinnar samtidigt, eller två pinnar efter varandra, för 
odlingen. 
 

BEKRÄFTELSE AV ODLINGSRESULTAT 
QuickVue+ Strep A testen kan användas för att bekräfta identifiering av grupp A-streptokocker från 
fårblodagarplattor. Vidrör försiktigt en koloni på plattan med en steril provtagningspinne. Stryk inte över 
plattan. Följ därefter instruktionerna under avsnittet ”TESTPROCEDUR” för att analysera provet. 
 

TESTPROCEDUR 
Viktigt: Använd alltid handskar vid hantering av humana prover. 
 
FÖRE TESTNING: 
 

 
 
◼ Ta fram testkassetten ur folieförpackningen och placera den på ett plant underlag. 
◼ Sätt ett rent rör i testkassettens rörhållare. Tryck ut 4 DROPPAR av reagens A och 4 DROPPAR av reagens B 

i plaströret. Blandningen ska bli grön när reagens B tillsatts. 
Viktigt: Vid applicering av droppar, håll flaskan vertikalt så att hel droppe bildas. 

◼ Sätt omgående ner provtagningspinnen i röret. Blanda om ordentligt genom att snurra pinnen minst 5 
gånger (eller vortexa lätt). 

◼ Vänta 1 minut. 
◼ Tag bort röret från hållaren. Tryck ut all vätska ur provtagningspinnen genom att rulla toppen mot insidan 

av röret och klämma hårt när den dras ut ur röret. Kasta pinnen. 
◼ Sätt en ren kork på plaströret. 
 
UTFÖRANDE AV TESTET: 
◼ Tryck ut 2 DROPPAR från röret till den runda provbrunnen på testkassetten. 
◼ Resultatet måste avläsas inom 10 minuter eller mindre efter det att provet tillsatts och det måsta synas en 

blå färg i Fönster för färdigt test. 
◼ Om det inte syns någon blå färg i Fönster för färdigt test inom 10 minuter, är resultatet ogiltigt. 
 

TOLKNING AV RESULTAT 
Positiva resultat kan avläsas så tidigt som 5 minuter efter eller så sent som 10 minuter efter att provet har 
tillsätts. 
Negativa resultat efter 5 minuter måste bekräftas vara negative vid 10 minuter.  
_________________________________________________________________________________________ 
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Positivt resultat: 
Provet innehåller en detekterbar mängd grupp A streptokockantigen när man ser: 
 
◼ Ett rosa- och blåfärgat plustecken (+) i det stora, fyrkantiga resultatfönstret 

tillsammans med en rosa färg i det lilla fyrkantiga kontrollfönstret 
 OCH 
◼ Blå färg i Fönster för färdig test 
 
OBS: Även ett mycket svagt rosa vertikalt streck i resultatfönstret ska tolkas som ett positivt resultat. 

 
 
Negativt resultat: 
Provet innehåller inte Grupp A-streptokockantigen när du ser följande 10 minuter efter det du tillsatt provet: 
 
 
◼ Ett blått minustecken (–) i det stora Resultat-fönstret tillsammans med en rosa 

färg i det lilla fyrkantiga Kontrollfönstret 
 OCH 
◼ Blå färg i Fönster för färdig test 
 
OBS: Ett negativt QuickVue+ Strep A-resultat indikerar ett sannolikt negativt testresultat för grupp A-
streptokockantigen. 

 
 
Ogiltigt resultat: 
Testresultatet är ogiltigt om: 
 
◼ Det efter 10 minuter inte syns blå färg i Fönster för färdigt test 
 ELLER 
◼ Ingen rosa färg syns i Kontroll-fönster efter 10 minuter 
 ELLER 
◼ Om bakgrundsfärg i Resultat-fönster interfererar med tolkning av test vid 

avläsningen efter 10 minuter 
 
OBS: Om ett ogiltigt resultat erhålls ska man testa ett nytt patientprov med ett nytt 
QuickVue+ Strep A-test eller ta kontakt med Quidel teknisk support. 

 
 

ANALYS AV KVALITETSKONTROLLER 
◼ Följ anvisningarna under avsnitt ”Testprocedur” för att tillsätta extraktionsreagenser till röret 
◼ Skaka kontrollflaskorna kraftigt. Tillsätt 1 droppe negativ eller positiv kontroll till röret. 
◼ Sätt ner en ren provtagningspinne i röret och fortsätt enligt instruktionerna för patientprov. 
 

KVALITETSKONTROLL 
Inbyggda kontroller 
QuickVue+ Strep A har tre inbyggda metodkontroller i varje test som analyseras. För daglig kvalitetskontroll 
rekommenderar Quidel att dessa interna kontroller dokumenteras för det första provet som analyseras varje 
dag. 
 



 
QuickVue+ Strep A Test    Sida 5 av 8 

Inbyggd extraktionsreagenskontroll: Färgen på extraktionsreagenset ändras från ofärgad till grön efter det att 
de har blandats med varandra. Färgförändringen är en inbyggd kontroll på extraktionsreagenserna, vilken 
indikerar att de blandats ordentligt och är funktionsdugliga. 
 
Inbyggd positiv antigenkontroll: En rosa färg i kontrollfönstret utgör en inbyggd positiv antigenkontroll. 
Uppkomsten av denna kontroll indikerar att detektionsantikroppen är funktionellt aktiv och är också bevis för 
att detektionsdelen av testen fungerar som den ska. 
 
Inbyggd negativ bakgrundskontroll: Bakgrundsytan i resultatfönstret ska vara vit till ljusrosa inom 10 minuter 
och ska inte interferera med avläsningen av resultatet. Avsaknad av störande bakgrundsfärg fungerar som en 
inbyggd negativ bakgrundskontroll, som indikerar att inga störande immunologiska ämnen finns i provet. 
 

Analys av extern kontroll 
Externa kontroller tillhandahålls och kan också användas för att säkerställa att reagenserna fungerar som de 
ska och att du kan utföra testproceduren korrekt. Du kan också använda kontroller som härrör från ATCC-stam 
19615. Vissa kommersiella kontroller kan innehålla interfererande tillsatser och rekommenderas därför ej för 
användning med QuickVue+ Strep A. 
 
Positiva och negativa kontroller kan analyseras med varje sändning av kit med ett nytt lotnummer, eller enligt 
lokala kvalitetskontrollrutiner. 
 

BEGRÄNSNINGAR 
◼ Innehållet i detta kit är enbart för användning vid kvalitativ bestämning av antigen från grupp A-

streptokocker från svalgprover eller odlingskolonier. 
◼ Luftvägsinfektioner, inklusive faryngit, kan orsakas av streptokocker från andra serogrupper än grupp A 

och av andra patogener. QuickVue+ Strep A kan inte särskilja asymtomatiska bärare av grupp A-
streptokocker från dem som har en infektion med grupp A-streptokocker. 

◼ I sällsynta fall kan prover som är starkt koloniserade med Staphylococcus aureus ge falskt positiva resultat. 
◼ Testresultatet måste alltid tolkas tillsammans med de övriga data som läkaren har tillgång till. Ett negativt 

testresultat kan uppstå om den extraherade mängden antigen i provet understiger testets 
detektionsgräns. En uppföljande odling rekommenderas om QuickVue+ Strep A-testet är negativt.4 

 

FÖRVÄNTADE RESULTAT 
Grupp A-streptokocker orsakar omkring 19 % av alla övre luftvägsinfektioner. Streptokockfaryngiter är till sin 
natur säsongsbundna, med den högsta prevalensen under vinter och tidig vår. Den högsta incidensen av denna 
sjukdom finns i tätbefolkade populationer som på militärbaser och hos skolbarn och fördelas jämt mellan män 
och kvinnor.5 
 

PRESTANDA 
Klinisk sensitivitet och specificitet 
En multicenterutvärdering av QuickVue+ Strep A utfördes för att fastställa den kliniska prestandan för testet 
jämfört med gängse odlingsteknik på fårblodagar. Svalgprover samlades från patienter som sökte för faryngit. 
Före utförandet av QuickVue+ Strep A-testet användes varje prov först för utstryk på fårblodagarplatta 
innehållande en bacitracindisk och inkuberades sedan anaerobt vid 37 °C i 24–48 timmar för utvärdering. Alla 
kolonier verifierades för förekomst av grupp A-streptokocker med kommersiella latexagglutinationstester. 
 
Av de sjuhundranitton (719) prover som befanns negativa med odling på fårblodagar (SBA) var sjuhundrasju 
(707) negativa också med QuickVue+ Strep A. På liknande sätt befanns av de etthundrafjorton (114) SBA-
odlingsverifierade positive proverna, etthundraåtta (108) vara positiva med QuickVue+ Strep A. QuickVue+ 
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Strep A identifierade korrekt 100 % (5/5) av 1+-odlingarna; 95 % (20/21) av 2+-odlingarna; 100 % (31/31) av 
3+-odlingarna och 98 % (52/53) av 4+-odlingarna. De 4 odlingspositiva proverna med mindre än 10 kolonier 
(klassificeringen ”sällsynt”) var inte positiva med QuickVue+ Strep A. Baserat på dessa data blev specificiteten 
98 % och sensitiviteten 95 % för QuickVue+ Strep A. 95 % konfidensintervall beräknades till 97 % till 99 % för 
specificitet och 91 % till 99 % för sensitivitet. Överensstämmelse totalt sett mellan odling på fårblodagar och 
QuickVue+ Strep A var 98 % (815/833). 
 
Dessutom användes QuickVue+ Strep A för att bekräfta identifiering av grupp A-streptokocker på 
fårblodagarplattor. Som bekräftelse av odlingsresultat hade QuickVue+ Strep A 100 % sensitivitet och 100 % 
specificitet. 
 

Studier på läkarmottagningar 
Ytterligare en utvärdering av QuickVue+ Strep A utfördes på tre läkarmottagningar med en panel av kodade 
prover. Testerna utfördes av mottagningspersonal med olika utbildning och arbetserfarenhet. Panelen innehöll 
negativa, svagt positive och måttligt positiva prover. Varje provnivå testades på varje mottagning i minst fem 
replikat under en period av tre dagar. 
 
De erhållna resultaten från de olika mottagningarna överensstämde till 97 % till 100 % med de förväntade. Inga 
signifikanta skillnader sags inom serie, mellan serie eller mellan de olika mottagningarna. 
 

Korsreaktivitet 
Korsreaktivitetsstudier utfördes med 53 stammar av andra mikroorganismer än grupp A-streptokocker vid 
nivåer överstigande 107. Alla gav negativa resultat med QuickVue+ Strep A. 
 

KUNDSTÖD 
Om du har frågor om användningen av den här produkten eller vill rapportera ett produktfel kan du kontakta 
Quidels tekniska support på +1 800 874 1517 (inom USA) eller technicalsupport@quidel.com. Om du befinner 
dig utanför USA kan din distributör ge dig mer information eller du kan få information direkt från Quidel genom 
att ringa ett av numren som anges nedan. Se quidel.com för fler supportalternativ.  
 

Land Telefon E-postadress 

Europa, Mellanöstern och Afrika 
+353 (91) 412 474 (huvudnummer) 
01 800 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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