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KÄYTETTÄVÄKSI SAVANNA-LAITTEEN KANSSA 

 

Diagnostiseen in vitro -käyttöön. 
 
Merkkien selitykset ovat sivulla quidel.com/glossary. 
 

 

KÄYTTÖTARKOITUS 
Savanna RVP4 Assay (Respiratory Viral Panel-4) on nopea, multipleksoitu nukleiinihappotesti, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi Savanna-laitteen kanssa influenssa A:n (Flu A), influenssa B:n (Flu B), RS-viruksen 
(RSV) ja SARS-CoV-2-viruksen RNA:n samanaikaiseen kvalitatiiviseen havaitsemiseen ja erotteluun. RNA:ta on 
eristetty ihmisen nenästä tai nenänielusta näytteenottotikulla otetuista näytteistä potilailta, joilla on 
hengitystieinfektion oireita ja merkkejä. Tämän in vitro -diagnostiikkatestin tarkoitus on avustaa näiden 
virusten aiheuttamien infektioiden erotusdiagnostiikassa.  
 

Tämän testin tuloksia ei tule käyttää ainoana perusteena diagnoosi-, hoito- tai muille toimenpidepäätöksille, 
vaan ne on yhdistettävä kliinisiin havaintoihin, potilaskertomukseen ja/tai epidemiologisiin tietoihin. 
Negatiiviset tulokset hengitystiesairauden yhteydessä voivat johtua sellaisten taudinaiheuttajien 
aiheuttamasta infektiosta, joita ei havaita tässä testissä, tai alempien hengitysteiden infektiosta, jota ei havaita 
näytteenottotikulla otetussa nenä- tai nenänielunäytteessä. Positiiviset tulokset eivät sulje pois samanaikaista 
infektiota muiden organismien kanssa; Savanna RVP4 Assay -testillä havaittu taudinaiheuttaja (havaitut 
taudinaiheuttajat) ei välttämättä ole taudin lopullinen syy. Lisälaboratoriokokeet (esim. virusviljely, 
immunofluoresenssi ja röntgenkuvaus) voivat olla tarpeen, kun arvioidaan potilasta, jolla on mahdollinen 
hengitystieinfektio.  
 

Jos kansanterveysviranomaisten senhetkisten kliinisten ja epidemiologisten seulontakriteerien perusteella 
epäillään uutta influenssa A -virusta, näytteet tulee ottaa noudattamalla asianmukaisia, uusia virulentteja 
influenssaviruksia koskevia infektioiden hallinnan varotoimia, ja näytteet tulee lähettää kansalliseen tai 
paikalliseen terveysosastoon testausta varten. Näissä tapauksissa ei tule yrittää virusviljelyä, ellei BSL 3+ -tason 
paikkaa ole käytettävissä näytteiden vastaanottamiseen ja viljelyyn. 
 

Savanna RVP4 Assay on tarkoitettu kouluttamattomien laitteenhoitajien käyttöön. Koetta voidaan käyttää 
potilaiden läheisyydessä. 

 

YHTEENVETO JA SELVITYS 
Influenssavirukset aiheuttavat erittäin tarttuvia, akuutteja hengitysteiden virusinfektioita. Influenssavirukset 
ovat immunologisesti moninaisia, yksisäikeisiä RNA-viruksia. Influenssaviruksia on kolmenlaisia: A, B ja C. A-
tyypin virusten esiintyvyys on suurinta, ja ne yhdistetään vakavimpiin epidemioihin. B-tyypin viruksen 
aiheuttama sairaus on yleisesti lievempi kuin A-tyypin aiheuttama sairaus. C-tyypin virukset eivät ole koskaan 
aiheuttaneet laajoja epidemioita ihmisillä. Sekä A- että B-tyypin virukset voivat esiintyä yhtäaikaisesti, mutta 
yleensä yksi tyyppi on kunkin kauden aikana vallitsevampi.1 Joka vuosi Yhdysvalloissa keskimäärin 5–20 
prosenttia populaatiosta saa influenssatartunnan; yli 200 000 henkilöä joutuu sairaalaan 
influenssakomplikaatioiden vuoksi, ja noin 36 000 henkilöä kuolee influenssaan liittyviin tauteihin. Joillakin 
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henkilöillä, kuten 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla aikuisilla, nuorilla lapsilla ja henkilöillä, joilla on tiettyjä 
sairauksia, on suuri riski saada vakavia influenssakomplikaatioita2. 
 
SARS-CoV-2, joka tunnetaan myös nimellä COVID-19-virus, tunnistettiin ensimmäisen kerran Wuhanissa, 
Hubein provinssissa, Kiinassa joulukuussa 2019. Tämän viruksen, kuten uuden koronavirus SARS-1:n ja MERS:n,  
arvellaan olevan peräisin lepakoista, mutta SARS-CoV-2:lla saattaa kuitenkin olla väli-isäntä, kuten 
muurahaiskäpy, sika tai sivettikissa.3  WHO julisti COVID-19:n pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020 ja 
ihmisinfektiot ovat levinneet maailmanlaajuisesti, vahvistettuja infektioita ja kuolemantapauksia on ollut 
satojatuhansia.3 Mediaani-itämisajan arvioidaan olevan 5,1 päivää ja oireita odotetaan 12 päivän sisällä 
infektiosta.4 COVID-19:n oireet ovat samantapaisia kuin muillakin hengitystiesairauksilla, mm. kuume, yskä ja 
hengenahdistus.5 
 
Ihmisen RS-virus (RSV), on negatiivinen yksisäikeinen RNA-virus, joka kuuluu heimoon Paramyxoviridae. RSV 
on tärkeä alahengitystieinfektion ja sairaalakäyntien aiheuttaja taaperoiässä ja lapsuudessa. Yhdysvalloissa 60 
% pikkulapsista saa infektion ensimmäisen RSV-kautensa aikana ja lähes kaikki lapset ovat saaneet tämän 
virusinfektion 2–3 vuoden ikään mennessä.6 RSV-infektion saaneista 2–3 % saa bronkioliitin, joka edellyttää 
sairaalahoitoa.7 Luonnollinen RSV -infektio antaa suojaavan immuniteetin, joka heikkenee ajan mittaan – 
mahdollisesti enemmän kuin muilla hengitystievirusinfektioilla – ja täten henkilöt voivat saada infektion useita 
kertoja. Joskus pikkulapsi voi saada oireellisen infektion useita kertoja jopa yhden RSV-kauden aikana. Vaikeita 
RSV-infektioita on havaittu enenevässä määrin iäkkäillä potilailla.  
 

TESTIN PERIAATE 
Savanna RVP4 Assay, joka koostuu yhdestä kiinteästä koepatruunasta, käyttää tosiaikaista PCR-teknologiaa, 
jota käytetään Savanna-laitteen kanssa havaitsemaan ja erottelemaan RNA seuraavista: influenssa A, 
influenssa B, RSV ja SARS-CoV-2. Noin 20 minuutin sisällä tämä laite uuttaa, monistaa ja havaitsee virus-RNA:n, 
joka on peräisin oireisten potilaiden nenästä tai nenänielusta näytteenottotikulla otetusta näytteestä ja pantu 
viruksen kuljetuselatusaineeseen. 
 
Kokeen aloittamiseksi potilaan nenästä tai nenänielusta näytteenottotikulla otettu näyte siirretään toimitetulla 
siirtopipetillä patruunan nestemäisen näytteen porttiin. Käyttäjä sulkee näyteportin ja työntää patruunan 
laitteeseen ja näytteen käsittely alkaa. Annosteltu näyte työnnetään ulos näyteportista hajotuspuskurin avulla, 
joka sitten liittää uudelleen vettä MS2-bakteriofaagi-prosessinvalvontaan ja yhdessä paramagneettisten 
nukleiinihappoja sitovien hiukkasten kanssa pumpataan uuttokammioon. Liuos sekoitetaan ja viruspartikkelit 
hajotetaan edelleen sonikoimalla uuttokammiossa. Virus-RNA pestään ja sitten eluoidaan pois 
paramagneettisista hiukkasista. Puhdistettua virus-RNA-liuosta käytetään liittämään vettä neljään yksittäiseen 
lyofilisoituun master mix -seokseen. Kukin master mix -seos pumpataan PCR-kammioon ja multipleksiset, 
tosiaikaiset Taq-man® RT-PCR-reaktiot suoritetaan optimoiduissa olosuhteissa, jotka tuottavat amplikoneja 
kohdistetulle virukselle (jos läsnä) ja näytteessä olevalle prosessinvalvonnalle. 
 
Kukin master mix -seos sisältää alukkeita ja kaksoismerkittyjä koettimia, jotka ovat ainutkertaisia kahdelle tai 
useammalle viruskohteelle ja PRC:lle. Koettimet leimataan niin, että toisessa päässä on fluorofori ja toisessa 
päässä sammuttava molekyyli. Kukin master mix -seos käy läpi käänteistranskriptaasivaiheen, jossa tuotetaan 
cDNA:ta virus-RNA:sta, jos seoksessa sitä on, ja cDNA:ta MS2-bakteriofaagin RNA:sta. DNA-monistuksen aikana 
polymeraasi katkaisee komplementaariseen DNA-sekvenssiin sitoutuneen koettimen, erottaen fluoroforin 
sammuttavasta molekyylistä. Tämä vaihe voimistaa fluoresoivaa signaalia ja jos riittävä fluoresenssi saadaan, 
näytteen raportoidaan olevan positiivinen havaitun kohdesekvenssin suhteen. 
 
Savanna-järjestelmä näyttää testitulokset (positiivinen, negatiivinen tai hylätty) pääkennonäytöllä. 
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TOIMITETUT MATERIAALIT 
Tuotenumero 20412 
12 patruunaa per pakkaus 
 

Komponentti Määrä Säilytys 

Yksittäispakatut testipatruunat 
12 patruunaa per 
pakkaus 

2–30 °C 

250 µl:n siirtopipetit 12 pipettiä/pakkaus 2–30 °C 

Pakkausseloste 1/pakkaus ei oleellinen 

Pikakäyttöopas 1/pakkaus ei oleellinen 

 

TARVITTAVAT MATERIAALIT, JOITA EI TOIMITETA 
◼ Ulkoiset kontrollit SARS-CoV-2:lla (esim. Savanna RVP Control Set -sarja (tuotenumero M400), joka sisältää 

positiiviset ja negatiiviset kontrollit, toimii ulkoisena käsittelykontrollina) 
◼ Savanna-laite  
◼ Kuljetuselatusaine (Quidel Transport Medium, Copan UTM) 
◼ Näytteenottotikut 
 

VAROITUKSET JA VAROTOIMET 
◼ Tämä testi on hyväksytty vain havaitsemaan virusgeenejä seuraavista viruksista: influenssavirukset, SARS-

CoV-2, ihmisen RS-virus (RSV), ei mistään muusta viruksesta tai patogeenistä.  
◼ Lisätietoja laitteen asennuksesta ja käytöstä on Savanna-käyttöohjeessa. 
◼ Käsittele kaikkia näytteitä mahdollisesti tartuntavaarallisina. Noudata yleisiä varotoimia näytteiden, tämän 

pakkauksen ja sen sisällön käsittelyssä. 
◼ Näytteen asianmukainen kerääminen, säilyttäminen ja kuljettaminen ovat oleellisen tärkeitä oikeiden 

tulosten saamiseksi. 
◼ Älä laimenna näytettä. 
◼ Säilytä koepakkausta pakkauslaatikon etiketissä osoitetulla tavalla. 
◼ Vältä ympäristön saastumista virusamplikoneilla. Hävitä heti käytetyt patruunat ja käyttämätön sisältö 

valtiollisten, alueellisten ja paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. 
◼ Kokeen suorittaminen suositeltujen aikarajojen ulkopuolella voi tuottaa hylättyjä tuloksia. Kokeet, joita ei 

aloiteta ilmoitettujen aikavälien sisällä pussista ottamisen ja näytteen lisäämisen jälkeen, on toistettava. 
◼ Kokeen suorittaminen suositeltujen lämpötila- ja kosteusrajojen ulkopuolella voi tuottaa epätarkkoja 

tuloksia. 
◼ Lisäkontrolleja voidaan testata paikallisten, alueellisten ja valtiollisten viranomaismääräysten tai 

akkreditointiorganisaatioiden ohjeiden tai määräysten mukaisesti. Kontrolleja on saatavilla Quidelilta 
Savanna RVP Control Set -sarjalle (M400). 

◼ Älä pipetoi suulla, käytä pakkauksen mukana tulevaa kertakäyttöistä siirtopipettiä. 
◼ Älä tupakoi, juo tai syö alueella, jossa näytteitä tai patruunoita käsitellään. 
◼ Käytä asianmukaista suojavaatetusta, nitriilikäsineitä (tai vastaavia) ja silmien-/kasvonsuojainta 

käsitellessäsi tämän pakkauksen sisältöä. 
◼ Älä yritä koskaan avata patruunaa. Jos se putoaa ja nesteitä alkaa vuotaa ulos, hävitä se asianmukaisesti 

äläkä yritä käyttää sitä. 
◼ Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.  
◼ Pakkauksen sisältöä ei saa käyttää laatikon ulkopuolelle painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
◼ Noudata asianmukaisia varotoimenpiteitä potilasnäytteitä otettaessa, käsiteltäessä, säilytettäessä, sekä 

niitä ja käytetyn pakkauksen sisältöä hävitettäessä. 
◼ Älä käytä uudelleen käytettyjä testipatruunoita tai siirtopipettejä. 
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◼ Käyttäjän ei tule koskaan avata testipatruunan foliopussia ja paljastaa testipatruunaa normaaliympäristölle 
ennen kuin testipatruuna on valmis välitöntä käyttöä varten. 

◼ Vahingoittuneita tai pudonneita testipatruunoita tai materiaaleja ei saa käyttää ja ne on hävitettävä. 
◼ Älä käytä patruunaa, jos säiliöt vuotavat tai patruuna on rikki. 
◼ Noudata pakkausselosteen ohjeita tarkkojen tulosten aikaansaamiseksi. 
◼ Näytteenotto- ja -käsittelymenettelyt edellyttävät erityiskoulutusta ja -ohjausta. 
◼ `Älä kaada näytettä siirtoputkesta testipatruunan nestemäisen näytteen porttiin. Käytä toimitettua 

siirtopipettiä lisätessäsi näytettä testipatruunaan. 
◼ Älä aseta näytemerkintöjä patruunan tarraan tai patruunan pinnalle. Tämä estää testin käsittelyn. 
◼ Jos kansanterveysviranomaisten senhetkisten kliinisten ja epidemiologisten seulontakriteerien perusteella 

epäillään uutta influenssa A -virusta, näytteet tulee ottaa noudattamalla asianmukaisia, uusia virulentteja 
influenssaviruksia koskevia infektioiden hallinnan varotoimia, ja näytteet tulee lähettää kansalliseen tai 
paikalliseen terveysosastoon testausta varten. Näissä tapauksissa ei tule yrittää virusviljelyä, ellei BSL 3+ -
tason paikkaa ole käytettävissä näytteiden vastaanottamiseen ja viljelyyn. 

◼ Testaus tulee suorittaa alueella, jossa on riittävä tuuletus. 
◼ Pakkaukset ja käyttämätön sisältö tulee hävittää paikallisten, alueellisten ja valtiollisten säännösten 

vaatimusten mukaisesti. 
◼ Lisätietoja varoitusmerkeistä, turvallisuudesta, tämän pakkauksen komponenttien käsittelystä ja 

hävittämisestä on käyttöturvallisuustiedotteessa, joka löytyy osoitteesta quidel.com. 
 

PAKKAUKSEN SÄILYTYS JA SÄILYVYYS 
Säilytä patruunalaatikko huoneenlämmössä 2 °C – 30 °C (35 °F – 86 °F ), suojattuna suoralta auringonvalolta. 
Pakkauksen sisältö säilyy ulkopakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään asti. Ei saa pakastaa.  
 

LAADUNVALVONTA 
Sisäänrakennettu prosessinvalvonta (sisäinen QC) 
Savanna RVP4 Assay sisältää sisäänrakennetun prosessinvalvonnan (sisäinen QC). Prosessinvalvontaa (sisäinen 
QC) käytetään seuraamaan näytteenkäsittelyä, PCR-inhibiittoria, koereagenssien laatua ja Savanna-laitteen 
toimintaa. Joka kerta kun koe ajetaan Savannassa, Savanna käsittelee sisäisen QC:n ja tulos näkyy Savannan 
näytöllä. Jos tilatut testit ovat negatiivisia tai niitä ei havaita, ja sisäänrakennettua testien prosessinvalvontaa 
ei havaita, tulos ilmoitetaan yleisesti epäonnistuneeksi. Testaa uudelleen uudella potilasnäytteellä ja uudella 
testipatruunalla. 
 

 
 

Esimerkiksi: Näillä kahdella näytöllä näkyy 
epäonnistunut (Failed) sisäinen QC -tulos tilatulle 
SARS-CoV-2:lle ja hyväksytyt testitulokset muille 
tilatuille analyyteille Savanna-laitteessa. Testaa 
epäonnistunut kohde (SARS-CoV-2) uudelleen 
uudella potilasnäytteellä ja uudella testipatruunalla. 
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Ulkoinen laadunvalvonta (ei toimiteta RVP4 Assay -pakkauksessa)  
Jos teillä on ulkoisen laadunvalvonnan käyttöön liittyviä kysymyksiä, ottakaa yhteys Quidelin tekniseen tukeen 
puh. 1-800-874-1517 (Yhdysvalloissa), technicalsupport@quidel.com tai paikalliseen jälleenmyyjään. Ulkoisen 
positiivisen kontrollin käyttötarkoitus on seurata merkittävää reagenssin ja laitteen epäonnistumista. Ulkoista 
negatiivista kontrollia käytetään havaitsemaan reagenssin tai ympäristön kontaminaatiota (siirtymävirhe), 
jonka aiheuttavat virusamplikonit.  
 
Quidel suosittelee, että ulkoinen QC ajetaan: 
◼ yhden kerran kunkin uuden laitteenhoitajan kohdalla  
◼ yhden kerran kunkin uuden pakkaustoimituksen kohdalla – edellyttäen, että jokainen toimituksessa 

vastaanotettu erä testataan  
◼ muina aikoina tarpeen mukaan laitoksen sisäisten laadunvalvontamenettelyjen sekä paikallisten, 

alueellisten ja valtiollisten määräysten tai akkreditointivaatimusten mukaisesti 
 

NÄYTTEENOTTO, SÄILYTYS JA KÄSITTELY 
Nenä- ja nenänielunäytteet on otettava, kuljetettava, säilytettävä ja käsiteltävä ohjeen CLSI M41-A mukaisesti. 
Kuljetuselatusaineeseen kerätyt näytteet ovat stabiileja, kun niitä säilytetään jääkaapissa (2 °C – 8 °C) enintään 
48 tuntia ennen käyttöä Savanna RVP4 Assay -kokeessa.  
 

TESTIMENETTELY 
Tärkeää: Aloita testi 15 minuutin sisällä siitä, kun olet lisännyt näytteen patruunaan. 
Viimeinen käyttöpäivä: Tarkista ennen käyttöä kunkin testipakkauksen tai ulkolaatikon viimeinen käyttöpäivä. 
Älä käytä testejä etiketissä olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
 

Esimerkiksi: Tällä näytöllä näkyy epäonnistunut 
(Failed) sisäinen QC-tulos ei-tilatulle SARS-CoV-2:lle 
Savanna-laitteessa. Käyttäjän ei tarvitse tehdä uutta 
testausta, mutta epäonnistuneen kohteen tulosta / 
epäonnistuneiden kohteiden tuloksia (SARS-CoV-2) ei 
voi avata uudelleen myöhemmin. 
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Nestemäisen näytteen siirtomenettely  
1. Potilasnäyte on sekoitettava täysin ennen testausta. Varmista, että näytekorkki 

on tiukasti kiinni ja käännä tehokkaasti kuljetuselatusainetta kymmenen (10) 
kertaa niin että näytteenottotikku on putkessa. 
 

 

 

 

 
 

 

2. Aseta patruuna vaakasuoraan niin että nestemäisen näytteen portti on 
ylöspäin. Avaa nestemäisen näytteen portti. 
a. Kierrä nestemäisen näytteen portin kahvaa vasemmalle, nosta sitten 

portin korkkia ylös ja portin oikealle puolelle.  
                                                           

 

b. Portin korkki on yhteydessä patruunaan, mutta se voidaan nostaa ja 
asettaa sivuittain sisäänrakennettuun portin korkin pitimeen, joka on 
näyteportista oikealla puolella. 

 

 

 

 

 

 

3. Siirrä nestemäinen näyte näytteensiirtoputkesta:  
a. Purista yläpaljetta LUJASTI.  
b. Jatka puristamista ja aseta pipetin kärki näytteeseen. 
c. Pidä pipetin kärki näytteessä ja vapauta paljetta puristuksesta pipetin täyttämiseksi.  

               

 

 

 

 

                                             

4. Siirrä nestemäinen näyte patruunaan. 
Purista lujasti yläpaljetta pipetin sisällön tyhjentämiseksi patruunan nestemäisen 
näytteen porttiin.  
 

 

 

 

 

5. Sulje nestemäisen näytteen portti tiukasti  ja paina Continue (Jatka) 
Savannan näytöllä. 
a. Lataamisen jälkeen aseta portin korkki näyteporttiin niin, että kahva 

on avaa-alkuasennossa.  
 
 
 
 

Purista 
tästä 

Ylivuoto 

250 µl:n 
pipetti 

Potilasnä
yte 
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b. Käännä kahvaa oikealle ja sulje portti tiiviisti. Portin kahvan pitäisi olla 
nyt tasan patruunan sivua vasten. 
 

                                       

  

 

 

 

SAVANNAN KÄYTTÖ  
Katso käyttöohjeet Savanna-laitteen käyttöohjeesta.  
 

Erittäin tärkeää: Käyttäjän ei tule koskaan avata foliopussia ja altistaa testipatruunaa normaaliympäristölle 
ennen kuin kaikki on valmiina käyttöön välittömästi. 
 

TESTIN SUORITTAMINEN SAVANNA-LAITTEELLA 
1. Syötä käyttäjätunnus integroidun viivakoodinlukijan avulla tai syöttämällä tiedot manuaalisesti 

näyttönäppäimistöllä. 
 

HUOMAA: Jos epähuomiossa luet väärän viivakoodin, valitse Return to Login (Palaa sisäänkirjautumiseen). 
Skannaa sitten oikea viivakoodi niin aiempi viivakoodi korvataan oikealla viivakoodilla. 
 

         
 

 

 

2. Aloita testi painamalla Run Test (Suorita testi) kotinäytön alalaidassa tai valitse Run Test (Suorita testi) 

kohdassa   Menu > Run Test (Valikko > Aja testi) 
 

         
 

 

  

Lue tunnus viivakoodinlukijalla Syötä tiedot manuaalisesti 
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3. Lue Savanna RVP4 -patruuna  
 

 
 

4. Syötä potilastunnus ja tilausnumero, jos sovellettavissa, viivakoodinlukijan avulla tai syöttämällä tiedot 
manuaalisesti näyttönäppäimistön avulla. Paina Continue (Jatka). 
 

 
 

5. Valitse testikohde/testikohteet tai poista niiden valinta. Koko testipaneeli voidaan ajaa valitsemalla ruutu  
Select All (Valitse kaikki). Voit vaihtoehtoisesti poistaa tilaamattoman kohteen / tilaamattomat kohteet 
suoraan tai poista valinta Select All (Valitse kaikki) -ruudusta ja valitse raportoitavat testit. Ainakin yksi testi 
on valittava. Paina Continue (Jatka). 
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6. Lataa näyte oikeaan porttiin ja sulje portti tiukasti, tee sen jälkeen nestemäisen näytteen siirtomenettely. 
Paina Continue (Jatka). 
 

   
            

7. Työnnä valmisteltu testipatruuna vastaavaan kennoon. Kennon ovi sulkeutuu automaattisesti. 
 

 
 

8. Savanna käynnistyy automaattisesti ja näyttää testin edistymisen alla olevan esimerkin mukaisesti. Yleiset 
testitulokset näytetään näytöllä noin 20 minuutin kuluttua. Ajovaiheen aikana käyttäjä voi painaa 

painiketta    tarkastellakseen, mitä testejä on tilattu, tai * peruuttaakseen testin 
heti. Voit mennä takaisin edistymisen näyttävälle sivulle painamalla Summary (Yhteenveto). Yleinen 
testitulos näkyy näytöllä automaattisesti, kun testi on valmis. Paina View Results (Tarkastele tuloksia), 
jolloin näet kunkin kohteen tuloksen. Katso kohta- Savanna Interpretation of Results Using Savanna 
(Tulosten tulkinta, kun käytössä on Savanna). 
  
*Keskeytettyä patruunaa ei voi käyttää uudelleen. Savanna ei hyväksy kyseistä patruunaa toistamiseen. 
 

 

Esimerkki: Tällä näytöllä näytetään, että testitulos 
kestää vielä 0 minuuttia ja 01 sekuntia. Savanna 
näyttää tulokset 1 sekunnin päästä. 
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9. Kun testi on valmis, paina . Laitteen ovi avautuu ja patruuna poistetaan 
automaattisesti. Poista RVP4-patruuna ja ovi sulkeutuu automaattisesti. Jos patruunaa ei poisteta 30 
sekunnissa, se vedetään takaisin laitteeseen ja ovi sulkeutuu. Jos näin tapahtuu, paina painiketta Open Bay 
Door (Avaa kennon ovi), jolloin ovi aukeaa uudelleen, poista sitten patruuna. 
 

 

 

Esimerkiksi: Tämä näyttö näyttää, että Flu A, Flu B, 
ja SARS-CoV-2 tilataan RVP4:ltä kun painetaan

 . Käyttäjä voi peruuttaa (Abort) testin 
tai mennä takaisin yhteenvetosivulle (Summary). 

Esimerkiksi: Tämä näyttö esittää yleiset 
testitulosnäytöt automaattisesti kun testi on valmis.  
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10. Käytetty patruuna, pipetti, säiliö ja käyttämätön sisältö tulee hävittää kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten säännösten vaatimusten mukaisesti. 
 

TULOSTEN TULKINTA, KUN KÄYTÖSSÄ ON SAVANNA 
Kun testi on valmis, yleiset tulokset näytetään Savanna-laitteen pääkennonäytöllä automaattisesti.  
 
Jokainen viruskohdetulos saadaan näkyville painamalla View result (Tarkastele tulosta). 
 
Savanna-ohjelmisto määrittää automaattisesti näytetulokset jokaiselle tilatulle viruskohteelle. Tulos jokaiselle 

kohteelle näkyy muodossa    (positiivinen),  (negatiivinen) tai (hylätty). Positiivinen tulos tarkoittaa, 
että kyseisen viruksen virus-RNA havaittiin. Negatiivinen tulos tarkoittaa, että kyseisen viruksen virus-RNA:ta ei 
havaittu ja prosessinvalvonta havaittiin. Savanna raportoi kohdetulokset hylätyiksi, kun vastaavassa master 
mix -seoksessa ei havaittu kaikkia analyyttejä ja prosessinvalvontaa ei havaittu. Prosessinvalvontaa (sisäinen 
QC) käytetään seuraamaan näytteenkäsittelyä, inhiboivia aineita, vahvistamaan koereagenssien laadun ja 
Savanna-laitteen toiminnan. 
 
Jos sisäänrakennettu prosessinvalvonta (sisäinen QC) kohteille, jotka tilataan tai jotka on avattava 
myöhemmin, on hylätty, testaa uudelleen uudella potilasnäytteellä ja uudella testipatruunalla.  
 

Analyyttitulosten tulkinta 

Tulos Testitulos Tulkinta 

 Positiivinen Kyseisen viruksen virus-RNA havaittiin. 

 Negatiivinen 
Kyseisen viruksen virus-RNA:ta ei havaittu ja prosessinvalvonta 
havaittiin. 

   

 Hylätty 
Mitään analyytin virus-RNA:ta tai prosessinvalvonnan RNA:ta ei 
havaittu vastaavassa master mix -seoksessa. Käsittele saman näytteen 
toinen osanäyte tai hanki uusi näyte ja testaa uudelleen. 

 
Ei avattavissa, ei tilattu 

Tätä analyyttiä ei ole tilattu, mutta tulos voitaisiin avata  seuraavien 48 
tunnin aikana sen jälkeen kun testi on valmis. 

 Hylätty,  
ei tilattu 

Analyyttiä ei ole tilattu. Tulos on hylätty, tai testin valmistumisesta on 
kulunut yli 48 tuntia. Käyttäjä ei voi avata tulosta.  

 

  



_________________________________________________________________________________ 
Savanna RVP4 Assay                                                               Sivu 12/29 

 
 

Positiivinen tulos ja negatiivinen tulos: 

 
  
Hylätyt tulokset: 

 

 

 

 
 

AVAA TILAAMATTOMAT TESTITULOKSET 
Savanna RVP4 assay -koe on joustava multipleksinen testi. Lääkärit/käyttäjät voivat hankkia tilaamattomat 
testitulokset RVP4:lle enintään 48 tuntia paneelin ajon jälkeen, tarvitsematta kerätä lisää potilasnäytettä ja 
ajaa testiä uudelleen. Katso Savanna-käyttöohjeesta kohta Testitulokset / avaa tilaamattomat testitulokset. 
 

Esimerkki: Tässä näytössä näytetään hylätty tulos 
tilatulle SARS-CoV-2:lle. 
 
Hylätty tulos:  Testaa epäonnistuneet, tilatut kohteet 
(SARS-CoV-2) uudelleen uudella potilasnäytteellä ja 
uudella testipatruunalla. 
 
 
 

Esimerkiksi: Tässä näytössä näkyy hyväksytty 
positiivinen tulos RSV:lle ja hyväksytty negatiivinen 
tulos Flu A:lle ja Flu B:lle.  
 
HUOM: Positiivinen tulos ei sulje pois muista 
patogeeneistä johtuvia samanaikaisia infektioita. 

Esimerkiksi: Tällä näytöllä näkyy epäonnistunut 
(Failed) sisäinen QC-tulos ei-tilatulle SARS-CoV-2:lle 
Savanna-laitteessa.  
 
Käyttäjän ei tarvitse tehdä uutta testausta, mutta 
epäonnistuneiden kohteiden tuloksia (SARS-CoV-2) ei 
voi avata uudelleen myöhemmin. 
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Esimerkiksi: tässä näytössä näkyy, että SARS-
CoV-2:ta ei alun perin tilattu. 
 
 
 
 
 

Käyttäjä voi päättää avata SARS-CoV-2-tuloksen. 
Nämä kolme näyttöä näyttävät tuloksen 
avaamisen, avaamisen vahvistamisen ja avattu-
tilan (Unlocked). 
 
 
 
 
 

Tämä näyttö näyttää RVP4-kokeen 
analyyttitestitulosluettelon, jossa SARS-CoV-2-
tulos on avattu. 
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Käyttäjä voi tulostaa päivitetyn testituloksen, jossa on avatut analyyttitulokset. Tai tulos voidaan tulostaa ja 
lähettää LIS-järjestelmään automaattisesti, jos toiminnot Auto Print (automaattinen tulostus) ja Auto Send 
(automaattinen lähetys) on otettu käyttöön. 

Huomaa: Jos testituloksen lopputulos on , se tarkoittaa, että käyttäjä ei voi avata tulosta. Tulos on 
hylätty, tai testin valmistumisesta on kulunut yli 48 tuntia. Tämän kohdetestituloksen saamiseksi uusi testi on 
suoritettava uudella potilasnäytteellä ja uudella testipatruunalla.  
 

TULOSTEN TULOSTAMINEN 
a. Jos Auto Print (automaattinen tulostus) on otettu käyttöön, tulos tulostetaan automaattisesti kun testi 

on valmis ja View Results (Tarkastele tuloksia) -painiketta painetaan. Katso Savanna-käyttöohjeesta 
kohdat Manuaalinen käyttöönotto / Tulostuksen käyttöönotto / Tulostinvalinnat. 

 

b. Kun testi on valmis, paina   ja paina . 
 

c. Mene testituloksiin valitsemalla View Patient Results (Tarkastele potilastuloksia) kotinäytön 

alalaidassa tai menemällä kohtaan >Result > Test Results (Tulos > Testitulokset). Valitse 
tulostettavaksi yksi testitulos tai useita testituloksia.  
HUOMAUTUS: Varmista, että tulostin on liitetty Savannaan. 
 

 
 

TULOSTEN TARKASTELU JA VIEMINEN 
Käyttäjä voi tarkastella aikaisempia tuloksia valitsemalla View Patient Results (Tarkastele potilastuloksia) 

kotinäytön alalaidassa tai menemällä kohtaan >Result > Patient Results (Tulos > Potilastulokset). 
 

 
 

Esimerkiksi: tässä näytössä näkyy, että kaksi 
testitulosta on valittu tulostettavaksi. 
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Aikaisempien yleisten testitulosten tulkinta 

Tulos Tulkinta 

Positiivinen Ainakin yhden viruksen virus-RNA havaittiin neljästä vastaavasta viruksesta.  

Negatiivinen Vastaavan neljän viruksen virus-RNA:ta ei havaittu ja prosessinvalvonta havaittiin. 

Hylätty 
Minkään vastaavan neljän viruksen virus-RNA:ta ei havaittu. Samaan aikaan ainakaan yhtä 
prosessinvalvontaa ei havaittu.  

 
Tarkista yksityiskohtaiset kohdetulokset painamalla kutakin potilastulosta. Katso kohta TULOSTEN TULKINTA, 
KUN KÄYTÖSSÄ ON SAVANNA. 
 

RAJOITUKSET 
◼ Tämä laite on kvalitatiivinen testi eikä anna tietoja näytteessä olevasta viruskuormasta. 
◼ Tämä testi havaitsee sekä elinkykyiset (elävät) että elottomat Flu A-, Flu B-, RSV- että SARS-CoV-2-virukset. 

Testin suorituskyky riippuu virusten määrästä näytteessä, ja sen tulokset saattavat vastata tai olla 
vastaamatta samalla näytteellä suoritetun virusviljelyn tuloksia. 

◼ Yhden viruksen suuri määrä voi estää muiden virusten havaitsemista samassa kammiossa.  
◼ Virusten nukleiinihapot voivat säilyä in vivo viruksen elinkyvystä riippumatta. Analyyttikohteen/kohteiden 

havaitseminen ei tarkoita, että vastaava virus / vastaavat virukset ovat infektiokykyisiä tai aiheuttavat 
kliiniset oireet. 

◼ Tämä laite on arvoitu käytettäväksi vain ihmisen näytemateriaaleille.  
◼ Negatiivinen testitulos voidaan saada silloin, kun virusmäärä näytteessä alittaa testin havaintorajan. 
◼ Viruksen nukleiinihapon havaitseminen riippuu asianmukaisesta näytteen keräämisestä, käsittelystä, 

kuljetuksesta, säilyttämisestä ja valmistamisesta, uuttaminen mukaan lukien. Jos oikeita menettelyjä ei 
noudateta jossain näistä vaiheista, tulokset voivat olla virheellisiä. 

◼ Testimenettelyä koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa haitallisesti testin 
kulkuun ja/tai mitätöidä testituloksen. 

◼ Testitulokset tulee arvioida yhdessä potilasta arvioivan lääkärin käytettävissä olevien muiden kliinisten 
tietojen kanssa. 

◼ Tämän laitteen suorituskykyä ei ole arvioitu potilailla, joilla ei ole merkkejä tai oireita 
hengityselininfektiosta. 

◼ Tämän laitteen suorituskykyä ei ole arvioitu influenssan tai muun virusinfektion hoidon seuraamisessa. 
◼ Tämän laitteen suorituskykyä ei ole arvioitu virusten verestä tai verituotteista seulomisessa.  
◼ Positiiviset testitulokset eivät sulje pois muista taudinaiheuttajista johtuvia samanaikaisia infektioita. 
◼ Positiiviset testitulokset eivät tunnista A-tyypin influenssaviruksen spesifejä alatyyppejä. 
◼ Negatiivisia testituloksia ei tule pitää osoituksena siitä, että muita virus- tai bakteeri-infektioita ei ole. 
◼ Negatiiviset tulokset eivät sulje pois virusinfektion mahdollisuutta, eikä niitä tule käyttää ainoana 

perustana potilaan hoidolle tai muille toimenpidepäätöksille. 



_________________________________________________________________________________ 
Savanna RVP4 Assay                                                               Sivu 16/29 

 
 

◼ Negatiivisia testituloksia voi ilmetä kokeen kohteena olevalla alueella ilmenevien sekvenssivarianttien (tai 
mutaation) vuoksi, inhibiittorien vuoksi, teknisen virheen vuoksi, näytteiden sekaantuessa, sellaisen 
organismin aiheuttaman infektion vuoksi, jota paneeli ei havaitse, tai jos kyseessä on 
alahengitystieinfektio, jota nenänielusta otettava pyyhkäisynäyte ei havaitse. Testituloksiin voivat myös 
vaikuttaa samanaikainen viruslääke/bakteerilääkehoito, tai jos näytteessä olevan organismin määrä on alle 
testin havaitsemisrajan. Negatiivisia tuloksia ei tule käyttää ainoana perustana potilaan diagnoosille, 
hoidolle tai muille toimenpidepäätöksille. 

◼ Häiritsevien aineiden vaikutus on arvioitu vain niiden suhteen, jotka on lueteltu tässä pakkausselosteessa. 
Muiden kuin alla kuvattujen aineiden aiheuttama häirintä voi johtaa virheellisiin tuloksiin. 

◼ Ristireaktiivisuus sellaisten hengitystieorganismien kanssa, joita ei ole lueteltu tässä pakkausselosteessa, 
voi johtaa virheellisiin tuloksiin. 

◼ Tämän laitteen suorituskykyä ei ole arvioitu potilailla, jotka saavat nenänsisäisesti annetun 
influenssarokotteen. 

◼ Tämän laitteen suorituskykyä ei ole arvioitu potilaille, joiden immuniteetti on heikentynyt. 
◼ Lapsilla on taipumus erittää influenssavirusta runsaammin ja pidempiä aikoja kuin aikuiset. Tämän vuoksi 

aikuisilta otettujen näytteiden testaus antaa usein matalamman herkkyyden kuin lapsilta otettujen 
näytteiden testaus. 

◼ Positiiviset ja negatiiviset ennustearvot riippuvat suuresti esiintyvyydestä. Väärät negatiiviset testitulokset 
ovat todennäköisempiä huippuaktiivisuuden aikana, kun taudin esiintyvyys on korkea. Väärät positiiviset 
testitulokset ovat todennäköisempiä silloin, kun influenssan aktiivisuus on matala, jolloin esiintyvyys on 
kohtalainen tai alhainen. 

◼ Jos SARS-viruksen tai A-tyypin influenssaviruksen spesifejä alatyyppejä tai kantoja tarvitsee erotella, täytyy 
suorittaa lisätestejä kansallisen tai paikallisen terveysosaston neuvonnan perusteella. 

◼ Tämän influenssa A-, influenssa B- ja RSV-kokeen kliininen suorituskyky todettiin ensisijaisesti käyttämällä 
pakastettuja näytteitä.  

 

SUORITUSKYVYN OMINAISUUDET 
Savanna RVP4 Assay -kokeen suorituskyvyn ominaisuudet todettiin Savanna-laitteella. 
 

Kliininen suorituskyky 
Yhteensä kaksisataakaksikymmentäneljä (224) näytettä arvioitiin. Positiivinen yhtäpitävyysprosentti oli 100 % 
influenssa A:lle, 100 % influenssa B:lle, 100 % RSV:lle, ja 99,3 % SARS-CoV-2:lle. Negatiivinen 
yhtäpitävyysprosentti oli 100 % influenssa A:lle, 100 % influenssa B:lle, 100 % RSV:lle, ja 100 % SARS-CoV-2:lle. 
Tutkimuksen tulokset esitetään yhteenvetona taulukossa 1 alla. 
 

Taulukko 1. Savanna RVP4 Assay -kokeen suorituskyky verrattuna  
BioFire® Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) -tuotteeseen kaikilla näytteillä 

 

Virus TP FP TN FN PPA NPA 

Kaikki näytteet 

Influenssa A 5 0 219 0 
100 % (5/5) 

95 %:n luottamusväli = 
56,6 % – 100 % 

100 % (219/219) 
95 %:n luottamusväli = 98,3 % 

– 100 % 

Influenssa B 7 0 217 0 
100 % (7/7) 

95 %:n luottamusväli = 
64,6 % – 100 % 

100 % (217/217) 
95 %:n luottamusväli = 98,3 % 

– 100 % 

RSV 22 0 202 0 
100 % (22/22) 

95 %:n luottamusväli = 
85,1 % – 100 % 

100 % (202/202) 
95 %:n luottamusväli = 98,1 % 

– 100 % 

SARS-CoV-2 143 0 80 1 99,3 % (143/144) 100 % (80/80) 
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Virus TP FP TN FN PPA NPA 

95 %:n luottamusväli = 
96,2 % – 99,9 % 

95 %:n luottamusväli = 95,4 % 
– 100 % 

 

Havaitsemisraja 
Havaitsemisrajat Savanna RVP4 Assay -kokeelle määritettiin käyttämällä kahta influenssa A -kantaa, kahta 
influenssa B -kantaa, kahta RSV-kantaa ja kahta SARS-CoV-2-kantaa. Pienin havaittavissa oleva arvo kullekin 
kannalle luetellaan alla taulukossa 2.  
 

Taulukko 2. Havaitsemisrajat 
 

Virus Tyyppi Kannan tunnus 
Havaitsemisraja 

(TCID50/ml) 

Influenssa A H1N1 Mexico/4108/09 4,70E+01 

Influenssa A H3N2 California/7/04 4,17E+01 

Influenssa B  Yamagata B/Panama/45/90 1,27E+01 

Influenssa B  Victoria Malaysia/2506/04 4,23E+01 

RSV  A 4/2015 Isolate 1 4,17E-01 

RSV  B 9320 5,01E-01 

SARS-CoV-2 
lämpöinaktivoit
u 

Ei 
oleellinen 

USA/WA1/2020 3,19E+00 

SARS-CoV-2 
lämpöinaktivoit
u 

Ei 
oleellinen 

South_Africa/KRISP-
K005325-2020 

4,56E+00 

 

Sisältyvyys 
Analyyttinen reaktiivisuus Savanna RVP4 Assay -kokeelle osoitettiin käyttämällä viittätoista (15) muuta kantaa 
seuraavista: influenssa A (8), influenssa B (5) ja RSV (2) (Taulukko 3). Reaktiivisuus 951 238 SARS-CoV-2-
kannalle osoitettiin käyttämällä in silico -analyysiä (Taulukko 4). 
 

Taulukko 3. Analyyttisen reaktiivisuuden testaustulokset 
 

Viruksen nimi Kannan tunnus 
Pitoisuus 

(TCID50/ml) 
Sisältyvyys 
(kyllä tai ei) 

Influenssa A H3N2  Hong Kong/8/68 1,25E+02 Kyllä 

Influenssa A H3N2  Texas/50/12 1,25E+02 Kyllä 

Influenssa A H1N1 A/FM/1/47 3,75E+02 Kyllä 

Influenssa A H1N1  New Caledonia/20/99 1,25E+02 Kyllä 

Influenssa A H3N2  Perth/16/09 1,25E+02 Kyllä 

Influenssa A H3N2 Kansas/14/17 1,25E+02 Kyllä 

Influenssa A H1N1 pdm California/07/09 1,25E+02 Kyllä 

Influenssa A H1N1 pdm Brisbane/02/18 1,25E+02 Kyllä 

Influenssa B (Yamagata) Massachusetts/2/12 3,80E+01 Kyllä 

Influenssa B (Yamagata) Lee/40 3,80E+01 Kyllä 

Influenssa B (Victoria) Brisbane/60/08 3,80E+01 Kyllä 

Influenssa B (Victoria) Florida/07/04 3,80E+01 Kyllä 
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Viruksen nimi Kannan tunnus 
Pitoisuus 

(TCID50/ml) 
Sisältyvyys 
(kyllä tai ei) 

Influenssa B (Victoria) Washington/02/19 3,80E+01 Kyllä 

RSV tyyppi A  2006 Isolaatti 1,25E+00 Kyllä 

RSV tyyppi B  Wash/18537/62 5,01E-01 Kyllä 

 
Spesifiset nukleiinihapposekvenssit, joita käytettiin Savanna RVP4 Assay -kokeen kohteessa SARS-CoV-2-
viruksen ei-strukturaalisen polyproteiinin (pp1ab) hyvin konservoituneet alueet.  
 

Savanna RVP4 Assay -kokeen sisältyvyys todettiin käyttämällä käytettävissä olevia SARS-CoV-2-sekvenssejä in-
silico-analyysissä.  Kaikkiaan 4 712 381 SARS-CoV-2-sekvenssiä oli saatavilla GISAID- ja NCBI-tietokannoista. 
Näistä 4 712 381 (98 %) sisältää amplikonialueen (<5 määrittämätöntä nukleotidiemästä missä tahansa 
oligonukleotidialueessa) ja ne ovat 86–100-prosenttisen konservoituneita Savanna SARS-CoV-2-
oligonukleotidien suhteen, mikä esitetään yhteenvetona taulukossa 4 ja 5 jäljempänä. 
 

Taulukko 4: Savanna SARS-CoV-2 In Silico -sisältyvyystulosten yhteenveto 
 

Tietokanta 
Saatavilla olevat 
sekvenssit 

Sisältyvät sekvenssit 
Epätäydellinen/puuttuva 
amplikonialue 

NCBI 1 285 933 1 275 044 10 889 

GISAID 3 541 250 3 437 337 103 913 

Yhteensä 4 827 183 4 712 381 (98 %) 114 802 (2 %) 

 
Taulukko 5: Savanna SARS-CoV-2-oligohomologiat NCBI- ja GISAID-sekvensseille 

 

Oligo Homologia 
Sekvenssien määrä (% kohdistetuista) 

NCBI GISAID 

SAVSARS_F1 

100 % 1 273 571 (99,88 %) 3 429 315 (99,77 %) 

96 % 1 472 (0,1154 %) 8 000 (0,23 %) 

92 % 1 (0,0001 %) 16 (0,00 %) 

88 % 0 3 (0,00 %) 

85 % 0 1 (0,00 %) 

76 % 0 1 (0,00 %) * 

72 % 0 1 (0,00 %) * 

SAVSARS_R1 

100 % 1 255 164 (98,44 %) 3 397 728 (98,85 %) 

95 % 19 868 (1,56 %) 39 535 (1,15 %) 

91 % 0 1 (0,00 %) 

90 % 12 (0,00 %) 54 (0,00 %) 

85 % 0 9 (0,00 %) 

80 % 0 5 (0,00 %) 

71–78 % 0 5 (0,00 %) * 

SAVSARS_FAM-1 

100 % 1 272 653 (99,81 %) 3 431 157 (99,82 %) 

96 % 0 4 (0,00 %) 

95 % 2 381 (0,19 %) 6 147 (0,18 %) 

91 % 9 (0,00 %) 24 (0,00 %) 

87 % 0 2 (0,00 %) 

86 % 1 (0,00 %) 2 (0,00 %) 

68 % 0 1 (0,00 %) * 

147 NCBI- ja GISAID-sekvenssissä SNP on kohdistettu viimeiseen emäkseen asti SAVSARS_F1:n 
3'-päässä. 
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Oligo Homologia 
Sekvenssien määrä (% kohdistetuista) 

NCBI GISAID 

315 NCBI- ja GISAID-sekvenssissä SNP on kohdistettu viimeiseen emäkseen asti SAVSARS_R1:n 
3'-päässä. 

* 8 GISAID-sekvenssiä on < 80-prosenttisen konservoitunut yhden oligon suhteen johtuen 
SNP:eistä, insertioista ja/tai deleetioista. Muut oligot ovat 92–100-prosenttisen 
konservoituneita. 

 
Varianttisekvenssit tunnistettiin GISAID-metadatatiedostossa, joka ladattiin 15. syyskuuta 2021. Taulukot 6–12 
esittävät yhteenvetona sisältyvyystulokset 9 variantille, jotka olivat mielenkiintoisia/huolestuttavia Alfa-, 
Beeta-, Gamma-, Delta-, Lambda- ja Myy-varianttiryhmien sisällä, GISAID-määritelmän mukaisesti. 
 

Taulukko 6: Savanna SARS-CoV-2: Alpha (B.1.1.7+Q.x) -sisältyvyystulokset 
 

Ladattuja ihmisisännässä olleita genomi/PP1AB-sekvenssejä 
yhteensä 

1 097 831 

Sekvenssejä amplikonin kanssa yhteensä 1 085 729 (99 %) 

Sekvenssejä ilman amplikonia yhteensä 12 102 (1 %) 

Oligonukleotidi Homologia-% Sekvenssien määrä (% 
kohdistetuista) 

SAVSARS_F1 

100 % 1 084 326 (99,87 %) 

96 % 1 402 (0,13 %) 

92 % 1 (0,00 %) 

SAVSARS_R1 

100 % 1 081 271 (99,59 %) 

95 % 4 453 (0,41 %) 

90 % 4 (0,00 %) 

81 % 1 (0,00 %) 

SAVSARS_FAM-1 

100 % 1 083 637 (99,81 %) 

95 % 2 091 (0,19 %) 

91 % 1 (0,00 %) 

67 sekvenssissä on epäyhteensopivuus viimeisen emäksen suhteen SAVSARS_F1:n 3'-päässä. 

6 sekvenssissä on epäyhteensopivuus viimeisen emäksen suhteen SAVSARS_R1:n 3'-päässä. 

 
Taulukko 7: Savanna SARS-CoV-2: Beta (B.1.351+B.1.351.x) -sisältyvyystulokset 

 

Ladattuja ihmisisännässä olleita genomi/PP1AB-sekvenssejä 
yhteensä 

35 738 

Sekvenssejä amplikonin kanssa yhteensä 35 206 (99 %) 

Sekvenssejä ilman amplikonia yhteensä 532 (1 %) 

Oligonukleotidi Homologia-% Sekvenssien määrä (% 
kohdistetuista) 

SAVSARS_F1 
100 % 35 188 (99,95 %) 

96 % 18 (0,05 %) 

SAVSARS_R1 
100 % 35 068 (99,61 %) 

95 % 138 (0,39 %) 

SAVSARS_FAM-1 

100 % 35 179 (99,92 %) 

96 % 1 (0,00 %) 

95 % 26 (0,07 %) 

3 sekvenssissä on epäyhteensopivuus viimeisen emäksen suhteen SAVSARS_R1:n 3'-päässä. 
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Taulukko 8: Savanna SARS-CoV-2: Gamma (P.1+P.1.x) -sisältyvyystulokset 
 

Ladattuja ihmisisännässä olleita genomi/PP1AB-sekvenssejä 
yhteensä 

86 104 

Sekvenssejä amplikonin kanssa yhteensä 85 101 (99 %) 

Sekvenssejä ilman amplikonia yhteensä 1 003 (1 %) 

Oligonukleotidi Homologia-% Sekvenssien määrä (% 
kohdistetuista) 

SAVSARS_F1 
100 % 84 975 (99,85 %) 

96 % 126 (0,15 %) 

SAVSARS_R1 

100 % 84 853 (99,71 %) 

95 % 239 (0,28 %) 

90 % 4 (0,00 %) 

86 % 4 (0,00 %) 

81 % 1 (0,00 %) 

SAVSARS_FAM-1 

100 % 84 837 (99,69 %) 

95 % 263 (0,31 %) 

86 % 1 (0,00 %) 

 
Taulukko 9: Savanna SARS-CoV-2: Delta (B.1.617.2+AY.x) -sisältyvyystulokset 

 

Ladattuja ihmisisännässä olleita genomi/PP1AB-sekvenssejä 
yhteensä 

1 129 905 

Sekvenssejä amplikonin kanssa yhteensä 1 124 340 (100 %) 

Sekvenssejä ilman amplikonia yhteensä 5 565 (0 %) 

Oligonukleotidi Homologia-% Sekvenssien määrä (% 
kohdistetuista) 

SAVSARS_F1 

100 % 1 123 752 (99,95 %) 

96 % 583 (0,05 %) 

92 4 (0,00 %) 

72 % 1 (0,00 %) 

SAVSARS_R1 

100 % 1 098 806 (97,73 %) 

95 % 25 502 (2,27 %) 

90 % 30 (0,00 %) 

86 % 2 (0,00 %) 

SAVSARS_FAM-1 

100 % 1 122 772 (99,86 %) 

96 % 2 (0,00 %) 

95 % 1 560 (0,14 %) 

91 % 2 (0,00 %) 

86–87 % 3 (0,00 %) 

68 % 1 (0,0001 %) H 

10 sekvenssissä on epäyhteensopivuus viimeisen emäksen suhteen SAVSARS_F1:n 3'-päässä. 

22 sekvenssissä on epäyhteensopivuus viimeisen emäksen suhteen SAVSARS_R1:n 3'-päässä. 
H 2 GISAID-sekvenssiä on < 80-prosenttisen konservoitunut yhden oligon suhteen johtuen 
SNP:eistä, insertioista ja/tai deleetioista. Muut oligot ovat 95,24–100-prosenttisen 
konservoituneita. 
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Taulukko 10: Savanna® SARS-CoV-2: Lambda (C.37) -sisältyvyystulokset 
 

Ladattuja ihmisisännässä olleita genomi/PP1AB-sekvenssejä 
yhteensä 

6 483 

Sekvenssejä amplikonin kanssa yhteensä 6 428 (99 %) 

Sekvenssejä ilman amplikonia yhteensä 55 (1 %) 

Oligonukleotidi Homologia-% Sekvenssien määrä (% 
kohdistetuista) 

SAVSARS_F1 
100 % 6 424 (99,94 %) 

96 % 4 (0,06 %) 

SAVSARS_R1 
100 % 6 405 (99,64 %) 

95 % 23 (0,36 %) 

SAVSARS_FAM-1 
100 % 6 404 (99,63 %) 

95 % 24 (0,37 %) 

 
Taulukko 11: Savanna® SARS-CoV-2: Myy (B.1.621+B.1.621.1) -sisältyvyystulokset 

Ladattuja ihmisisännässä olleita genomi/PP1AB-sekvenssejä 
yhteensä 

5 926 

Sekvenssejä amplikonin kanssa yhteensä 5 726 (97 %) 

Sekvenssejä ilman amplikonia yhteensä 200 (3 %) 

Oligonukleotidi Homologia-% Sekvenssien määrä (% 
kohdistetuista) 

SAVSARS_F1 
100 % 5 718 (99,86 %) 

96 % 8 (0,14 %) 

SAVSARS_R1 
100 % 5 717 (99,84 %) 

95 % 9 (0,16 %) 

SAVSARS_FAM-1 
100 % 5 708 (99,68 %) 

95 % 18 (0,31 %) 
 

Omikron-varianttisekvenssit ladattiin GISAID-hakusivustolta 17. joulukuuta 2021. Taulukko 12 esittää 
yhteenvetona sisältyvyystiedot omikron-sekvensseille GISAID:n määritelmän mukaisesti. Kohdistukset 
annetaan tiedostoissa Savanna SARS-CoV-2_12-17-2021_GISAID_Omicron_Excel. 
 

Taulukko 12: Savanna® SARS-CoV-2: Omikron (B.1.1.592+BA.x) -sisältyvyystulokset 

Latauspäivä 17.12.2021 

Ladattuja ihmisisännässä olleita genomi/PP1AB-sekvenssejä 
yhteensä 

8 893 

Sekvenssejä amplikonin kanssa yhteensä 8 852 (99,54 %) 

Sekvenssejä ilman amplikonia yhteensä 41 (0,46 %) 

Oligonukleotidi Homologia-% Sekvenssien määrä (% 
kohdistetuista) 

SAVSARS_F1 
100 % 8 851 (99,9887 %) 

96 % 1 (0,0113 %) 

SAVSARS_R1 
100 % 8 844 (99,9096 %) 

95,24 % 8 (0,0904 %) 

SAVSARS_FAM-1 
100 % 8 850 (99,9774 %) 

95,45 % 2 (0,0226 %) 
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Analyyttinen spesifisyys 
Ristireagoivuus / mikrobien aiheuttama häirintä 
Savanna RVP4 Assay -kokeen ristireaktiivisuus arvioitiin yhteensä 24 virusisolaatilla ja 23 bakteeri- ja 
sienimikro-organismilla. Yksikään alla olevassa taulukossa 13 annetuista mikro-organismeista tai viruksista ei 
osoittanut kokeessa mitään ristireaktiivisuuden merkkejä. Mikro-organismien ja virusten aiheuttama häirintä 
arvioitiin myös joko esisekoittamalla virusten kanssa RVP Assay -paneelissa ja testaamalla kokeessa, tai 
sulkemalla mikrobien aiheuttama häirintä pois käyttämällä in silico -analyysiä. Yksikään alla olevassa taulukossa 
14 luetelluista mikro-organismeista tai viruksista ei osoittanut mitään ristireaktiivisuuden merkkejä. 
 

Taulukko 13. Ei ristireagoivat virukset ja mikro-organismit 

Organismi Organismin pitoisuus Yksiköt Ristireaktiivisuus 

Adenovirus, tyyppi 1 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Adenovirus, tyyppi 2 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Adenovirus, tyyppi 3 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Adenovirus, tyyppi 4 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Adenovirus, tyyppi 5 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Adenovirus, tyyppi 7 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Adenovirus, tyyppi 11 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Adenovirus, tyyppi 14 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Bordetella pertussis 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Sytomegalovirus 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Enterovirus EV68 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Epstein Barr -virus 1,00E+05 cp/ml Ei mitään 

Herpes simplex -virus tyyppi 1 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Ihmisen koronavirus 229E 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Ihmisen koronavirus HKU1 
Ei oleellinen; kliiniset 

näytteet 
Ei oleellinen Ei mitään 

Ihmisen koronavirus NL63 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Ihmisen koronavirus OC43 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Ihmisen metapneumovirus 
(hMPV) 

1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Influenssa A H1N1* 1,00E+05 PFU/ ml Ei mitään* 

Influenssa A H3N2* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Influenssa A pH1N1* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Influenssa B Victoria*  1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Influenssa B Yamagata* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Tuhkarokko 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Sikotautivirus 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Parainfluenssavirus tyyppi 1 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Parainfluenssavirus tyyppi 2 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Parainfluenssavirus tyyppi 3 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Parainfluenssavirus tyyppi 4 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 
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Taulukko 13. Ei ristireagoivat virukset ja mikro-organismit 

RS-virus* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Rinovirus, tyyppi 1A ryhmä A 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Rinovirus, tyyppi 1A ryhmä B 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

SARS-CoV-2* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Varicella-zoster-virus 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Bordetella pertussis 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Candida albicans 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Chlamydophila pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Corynebacterium diphtheriae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Escherichia coli 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Haemophilus influenzae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Lactobacillus plantarum 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Legionella pneumophila 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Moraxella catarrhalis 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Mycoplasma pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Neisseria gonorrhoae 1,00E+05 CFU/ml Ei mitään 

Neisseria meningitides 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Pneumocystis jirovecii (PJP) 1,00E+06** CFU/ml** Ei mitään 

Pseudomonas aeruginosa 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Staphylococcus aureus  1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Staphylococcus epidermidis 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Streptococcus pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Streptococcus pyogenes 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Yhdistetty ihmisen nenähuuhtelu  Ei oleellinen Ei oleellinen Ei mitään 

Quidel Transport Media Ei oleellinen Ei oleellinen Ei mitään 

*Savanna RVP4 Assay -kokeen paneelissa oleva analyytti ei ristireagoinut muiden paneelin 
havaintojärjestelmien kanssa. 
**Hiivasolususpensio, jossa rekombinanttista Saccharomyces cerevisiae -hiivaa pakastettuna YPD-liemeen, 
jossa on 15 % glyserolia.  Pneumocystis jirovecii -lajille spesifinen geeni insertoitiin S. cerevisiae -genomiin. 
 

Taulukko 14. Ei häiritsevät virukset ja mikro-organismit 
 

Virus/organismi Pitoisuus Yksiköt Häiriö 

Adenovirus 11 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Ihmisen koronavirus HKU1 (5 kliinistä näytettä) 
Ei 

oleellinen 
Ei 

oleellinen 
Ei mitään 

Ihmisen herpesvirus 5, ihmisen sytomegalovirus 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Influenssa A/H3N2* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Influenssa B/Yamagata* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Parainfluenssavirus 2 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 

Parainfluenssavirus 4 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään 
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Virus/organismi Pitoisuus Yksiköt Häiriö 

RSV-A* 1,00E+05 TCID50/ml Ei mitään* 

Bordetella pertussis 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Candida albicans 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Corynebacterium diphtheriae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Haemophilus influenzae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Mycoplasma pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Neisseria meningitides 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

SARS-CoV-2** XX TCID50/ml 
Ei 

mitään** 

Staphylococcus aureus (Proteiini A:ta tuottava) 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

Streptococcus pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml Ei mitään 

*Paneelissa oleva virus ei häiritse SARS-CoV-2:n havaitsemista. 
**Paneelissa oleva virus ei häiritse influenssa A:n, influenssa B:n tai RSV:n havaitsemista. 

 

Häiritsevät aineet 
Useita käsikauppalääkkeinä myytäviä valmisteita, kokoverta ja musiinia arvioitiin Savanna RVP4 Assay -kokeen 
kanssa. Yksikään taulukossa 15 luetelluista aineista ei häirinnyt koetta testattuina määrinä. 
 

Taulukko 15. Aineet, jotka eivät vaikuta häiritsevästi 
 

Mahdollisesti häiritsevät aineet Aktiivinen ainesosa 
Aineen 

pitoisuus 
Yksiköt Häiriö 

Ammoniumkloridi Ammoniumkloridi 0,4 % w/v Ei 

Analgeettinen voide (Vicks® 
VapoRub®) 

Kamferi, eukalyptusöljy, 
mentoli  

1 % w/v Ei 

Bakteerien kasvua estävä voide Mupirosiini 2 % w/v Ei 

Viruslääkkeet Tsanamiviiri 5 mg/ml Ei 

Valkaisuaine natriumhypokloriitti 0,031 % v/v Ei 

Veri (ihmisen), laimennettu 
keittosuolaliuokseen, 
näytteenottotikun päällä 

Ei mitään 10 % v/v Ei 

Chloraseptic, kurkkukivun hoitoon 
käytettävä suihke 

Fenoli, glyseroli 5 % v/v Ei 

Yskänlääke (esim. Robitussin) Ei ilmoitettu 5 % v/v Ei 

DNAZap (liuos 1 ja liuos 2) 
Kauppasalaisuuden 
piirissä 

1 % v/v Ei 

Etanoli Etanoli 7 % v/v Ei 

Musiini: naudan 
leuanalussylkirauhanen, tyyppi I-S 

Ei mitään 0,039 mg/ml Ei 

Nenään käytettävät 
kortikosteroidit 

Budesonidi 15 % v/v Ei 

Flutikasoni 15 % v/v Ei 

Triamkinoloni 5 % v/v Ei 
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Mahdollisesti häiritsevät aineet Aktiivinen ainesosa 
Aineen 

pitoisuus 
Yksiköt Häiriö 

Nenägeeli Luffa opperculata 5 % v/v Ei 

*Nenän negatiivinen väliaine Ei mitään Ei oleellinen 
Ei 

oleellin
en 

Ei 

Nenäsuihke tai tipat 

Oksimetatsoliinihydrokl
oridi 

15 % v/v Ei 

Fenyyliefriini 15 % v/v Ei 

Natriumkloridi 15 % v/v Ei 

Nikotiini tai tupakka Nikotiini 0,03 mg/ml Ei 

Vaseliini Valkoinen vaseliini 1 % w/v Ei 

RNaseZap  
Kauppasalaisuuden 
piirissä 

0,5 % v/v Ei 

*Keittosuolaliuos, NaCl, 
näytteenottotikun päällä 

Ei mitään 0,9 % w/v Ei 

Kurkkukipuun ja yskään 
käytettävät imeskelytabletit 

Bentsokaiini, mentoli 3 mg/ml Ei 

Systeeminen antibiootti Tobramysiini 0,6 mg/ml Ei 

*Vesi Vesi Ei oleellinen 
Ei 

oleellin
en 

Ei 

*Muita aineita testattiin kontrolleina 
 

Kilpailullinen häiriö 
Suoritettiin tutkimus sen määrittämiseksi, estävätkö yhden viruksen suuret määrät toisten virusten pienten 
määrien havaitsemista samassa kammiossa. Kolme neljästä Savanna RVP4 -viruksesta; influenssa A, influenssa 
B ja RSV havaitaan yhdessä kammiossa.  Kukin näistä viruksista testataan määränä 1x105 TCID50 /ml kunkin 
muun viruksen ollessa mukana määränä 2–3x havaitsemisraja, niin että kukin testi sisältää yhden viruksen 
suuren määrän ja yhden viruksen pienen määrän. Toisessa kammiossa on SARS-CoV-2:n havaitseminen.  Tämä 
kammio sisältää myös reagensseja adenoviruksen ja yhdistetyn parainfluenssa 2:n ja 4:n havaitsemista varten 
(ei sisälly tähän EUA:han). Sen määrittämiseksi, estyykö SARS-CoV-2:n havaitseminen suurilla määrillä 
adenovirusta, parainfluenssa 2:ta ja parainfluenssa 4:ää, nämä virukset testataan yksittäin määrinä 1x105 
TCID50/ml SARS-CoV-2:n ollessa mukana määränä 2–3x havaitsemisraja.   
 

Seuraavat virusyhdistelmät valmistettiin negatiivisessa nenän väliaineessa VTM:ssä (taulukko 16).  Jokainen 
yhdistelmä testattiin viiden replikaatin kanssa. Jos mahdollinen kilpaileva häirintä havaittiin, eli alle 5 5:stä 
positiivisesta 2–3 x havaitsemisrajan analyytistä, niin mahdollisesti kilpaileva häiritsevä virus testattiin 10 
kertaa pienemmillä pitoisuuksilla, kunnes löytyi pitoisuus, joka ei häiritse pienen analyyttimäärän 
havaitsemista. Pienin pitoisuus, joka inhiboi lähellä havaitsemisrajaa olevia näytteitä, ilmoitetaan 
tuoteselosteessa. 
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Taulukko 16. Kilpailullista häirintää koskevat tutkimustulokset 
 

Näyte Analyytti 
Positiiviset 
päätökset 

Yhteensä 
% 

positiivisuus 

Influenssa B määränä 1x103 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja influenssa A 

Flu A 5 5 100,0 

Influenssa B määränä 1x104 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja influenssa A 

Flu A 3 5 60,0 

Influenssa B määränä 1x105 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja influenssa A 

Flu A 0 5 0,0 

RSV määränä 1x104 TCID50/ml 3 x havaitsemisraja 
influenssa A 

Flu A 5 5 100,0 

RSV määränä 1x105 TCID50/ml 3 x havaitsemisraja 
influenssa A 

Flu A 0 5 0,0 

Influenssa A määränä 1x103 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja influenssa B 

Flu B 5 5 100,0 

Influenssa A määränä 1x104 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja influenssa B 

Flu B 0 5 0,0 

Influenssa A määränä 1x105 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja influenssa B 

Flu B 0 5 0,0 

RSV määränä 1x103 TCID50/ml 3 x havaitsemisraja 
influenssa B 

Flu B 5 5 100,0 

RSV määränä 1x104 TCID50/ml 3 x havaitsemisraja 
influenssa B 

Flu B 0 5 0,0 

RSV määränä 1x105 TCID50/ml 3 x havaitsemisraja 
influenssa B 

Flu B 0 5 0,0 

Influenssa A määränä 1x103 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja RSV 

RSV 5 5 100,0 

Influenssa A määränä 1x104 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja RSV 

RSV 2 5 40,0 

Influenssa A määränä 1x105 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja RSV 

RSV 0 5 0,0 

Influenssa B määränä 1x104 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja RSV 

RSV 5 5 100,0 

Influenssa B määränä 1x105 TCID50/ml 3 x 
havaitsemisraja RSV 

RSV 0 5 0,0 

 

Suuret analyyttipitoisuudet, 1,00E+04 tai 1,00E+05 TCID50/ml, kumpikin häiritsi toisten analyyttien 
havaitsemista samassa kammiossa, jossa on sama reagenssisetti.  Kun niitä kuitenkin testattiin 10- tai 100-
kertaisesti pienempinä pitoisuuksina, ne eivät häirinneet muiden analyyttien havaitsemista samassa 
kammiossa, jossa on sama reagenssisetti. 
 

Tarkkuus 
Tarkkuustutkimus suoritettiin 5 päivän aikana käyttämällä testipaneelia, jossa on neljä näytettä jokaisesta 
viruksesta negatiivisessa kliinisessä väliaineessa. Jokainen näyte testattiin kahdesti päivässä kahdella laitteella 
duplikaattina. Tulokset esitetään taulukossa 17. 
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Taulukko 17. Tarkkuustutkimuksen tulokset 
 

Näyte Taso n I N P 
% odotettu 

yhtäpitävyys 
95 %:n 

luottamusväli 

Influenssa A Matala positiivinen (C95) 179 0 4 175 97,8 % 94,4 % – 99,1 % 

 Kohtalainen positiivinen (2–3X 
havaitsemisraja) 

180 0 5 175 97,3 % 93,7 % – 98,8 % 

Influenssa B Matala positiivinen (C95) 180 0 8 172 95,6 % 91,5 % – 97,7 % 

 Kohtalainen positiivinen (2–3X 
havaitsemisraja) 

181 1 0 180 100,0 % 
97,9 % – 100,0 

% 

RSV Matala positiivinen (C95) 180 1 7 172 96,1 % 92,1 % – 98,1 % 

 Kohtalainen positiivinen (2–3X 
havaitsemisraja) 

180 0 3 177 98,3 % 95,2 % – 99,4 % 

SARS-CoV-2 Matala positiivinen (C95) 179 0 1 178 99,4 % 96,9 % – 99,9 % 

 Kohtalainen positiivinen (2–3X 
havaitsemisraja) 

183 3 0 180 100,0 % 
97,9 % – 100,0 

% 

 

IMMATERIAALIOIKEUDET  
Tässä tuotteessa olevat väriaineyhdisteet myydään lisenssiltä joka on saatu yhtiöltä Biosearch Technologies, 
Inc. ja niitä suojaavat US-patentit ja maailmanlaajuiset patentit, jotka on joko myönnetty tai jotka ovat vireillä. 
 

TUKIPALVELUT 
Jos teillä on tuotteen käyttöön liittyviä kysymyksiä tai haluatte ilmoittaa tuoteongelmasta, ottakaa yhteys 
Quidelin tekniseen tukeen puh. 1-800-874-1517 (Yhdysvalloissa) tai technicalsupport@quidel.com. Mikäli 
olette Yhdysvaltojen ulkopuolella, lisätietoja on saatavana paikalliselta jälleenmyyjältä tai suoraan Quidelilta 
alla olevista numeroista. Lisää tuen vaihtoehtoja löytyy 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) 793 018 

Ranska 0 (805) 371674 

Saksa +49 (0) 7154 1593912 

Alankomaat 0 800 0224198 

Sveitsi 0 800 554864 

Yhdistynyt kuningaskunta 0 800 3688248 

Irlanti +353 (91) 412 474 

Italia +39 (800) 620 549 

Pohjois-Amerikka, Aasian ja Tyynenmeren 
alue, Latinalainen Amerikka 

+1 (858) 552-1100 technicalsupport@quidel.com  

Kanada 

+1 (437) 266-1704 
(päänumero ) 
+1 (888) 415-8764 
(maksuton numero) 

technicalsupport@quidel.com 

Kiina 
0400 920 9366 tai 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com  
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SANASTO 

 

 

 

 

Tuotenumero Yhdenmukaisuuden CE-merkintä 

 

 

 

 

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä 
 

 
Eräkoodi 

 

 
 

Viimeinen käyttöpäivämäärä Valmistaja 

 

  

Lämpötilarajoitus Katso käyttöohjeita 

 

 

 

 
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu 

lääkinnällinen laite 

Pidä poissa auringonvalosta 

 

 
 

Ei saa käyttää uudelleen Sisältö riittää <n> testiin  

 


