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KÄYTTÖTARKOITUS 
Savanna RVP Control Set (Respiratory Virus Panel) (hengitystieviruspaneeli) on tarkoitettu käytettäväksi 
Savanna RVP -kokeiden kanssa. Nämä kontrollit auttavat positiivisten ja negatiivisten testitulosten tulkinnassa 
ja vahvistavat testin asianmukaisen toiminnan. 
 

YHTEENVETO JA SELVITYS 
Savanna RVP Control Set -sarja sisältää pussissa olevan positiivisen näytteenottotikun ja kaksi puskuriputkea, 
joita käytetään Savanna RVP Assay -kokeiden toiminnan vahvistamiseen. 
 
Kun niitä käytetään kvalitatiivisina kontrolleina potilasnäytteiden sijasta, tulokset voivat auttaa positiivisten ja 
negatiivisten tulosten tulkinnassa ja vahvistaa testin toiminnan. 
 

TESTIN PERIAATE 
Savanna RVP Control Set -sarja on tarkoitettu käytettäväksi ulkoisina kvalitatiivisina kontrollinäytteinä, kun sitä 
käytetään Savanna RVP Assay -kokeen pakkausselosteen sisältämän menetelmän mukaisesti. 
 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT REAGENSSIT JA MATERIAALIT 
◼ Kaksi (2) näytepulloa kontrollipuskuria (1,0 ml per näytepullo):  Sisältää Tris-puskuroitua EDTA-liuosta, 

jossa on natriumatsidia 
◼ Yksi (1) Mylar-pussi, joka sisältää positiivisen näytteenottotikun:  Sisältää positiivisen näytteenottotikun 

(positiivinen, kuivattu ja inaktivoitu ihmisen patogeeni, tai sen osa, kohteet seuraaville: influenssa A, 
influenssa B, RSV, SARS-CoV-2, parainfluenssavirus tyyppi 2 & 3, hMPV, kausittainen koronavirus, 
enterovirus, rhinovirus, adenovirus), sekä kuivausainetta 

◼ QC-viivakoodikortti (1), joka on tarkoitettu Savanna RVP Assay -kokeeseen: Toisella sivulla on viivakoodi 
negatiiviselle kontrollille ja toisella sivulla on viivakoodi positiiviselle kontrollille 

◼ Vihreä kortti (1): ohjaa käyttäjän verkkosivulle, jossa on pakkausselosteen tiedot 
◼ Pakkausseloste (1) toimitetaan jokaisen kontrollilähetyksen kanssa 
 

TARVITTAVAT MATERIAALIT, JOITA EI TOIMITETA 
◼ Savanna RVP Assay -patruuna 
◼ 250 µl:n kertakäyttöpipetti 
◼ Savanna-laite 
 

VAROITUKSET JA VAROTOIMET 
◼ Diagnostiseen in vitro -käyttöön 
◼ Ulkoiset kontrollit on tarkoitettu käytettäviksi vain Savanna RVP Assay -kokeiden kanssa 
◼ Älä käytä ulkopakkauksen tarraan merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen 
◼ Älä vaihda reagenssipullojen korkkeja keskenään 
◼ Käsittele kontrolleja ikään kuin ne kykenisivät siirtämään taudinaiheuttajia, jotka kuuluvat 

bioturvallisuusriskiryhmään 1 / bioturvallisuustasoon 1. Varmista, että työpisteessä on hyvä ilmanvaihto. 
◼ Käytä asianmukaista suojavaatetusta, käsineitä ja silmiensuojainta/kasvosuojainta käsitellessäsi näitä 

kontrolleja 
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◼ Noudata asianmukaista käsienpesuhygieniaa näiden kontrollien käsittelyn jälkeen 
◼ Pakkaukset ja käytetty sisältö tulee hävittää alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti 
◼ Älä syö, juo tai tupakoi, kun käytät tätä tuotetta 
◼ Lisätietoja varoitusmerkeistä, turvallisuudesta, tämän pakkauksen komponenttien käsittelystä ja 

hävittämisestä on käyttöturvallisuustiedotteesssa, joka löytyy osoitteesta quidel.com 
 

PAKKAUKSEN SÄILYTYS JA SÄILYVYYS 
Säilytä Savanna RVP Control Set -sarja lämpötilassa 2 °C – 30 °C (36°F – 86 °F), suojattuna suoralta 
auringonvalolta. Ei saa pakastaa. Pakkauksen sisältö säilyy ulkopussiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään 
asti. Positiivinen näytteenottotikku on kertakäyttöinen. Kun positiivinen kontrolli on valmistettu eluoimalla 
positiivinen näytteenottotikku kontrollipuskurinäytepullossa, positiivinen kontrollinäyte on stabiili enintään 48 
tuntia säilytettäessä huoneenlämmössä tai jääkaapissa. Kontrollinäytepullojen tilavuus riittää 3 positiiviseen 
tai negatiiviseen kontrolliajoon. 
 

LAADUNVALVONTA 
Ulkoisia kontrolleja voidaan käyttää osoittamaan, että kaikki reagenssit ja kokeet toimivat oikein. Savanna 
RVP4 Control Set -sarja, kun sitä käytetään Savanna RVP Assay -kokeen pakkausselosteen sisältämän 
menetelmän mukaisesti, mahdollistaa tämän.  
 

TESTIMENETTELY 
Katso Savanna RVP4 Assay -kokeen pakkausselosteesta kohdat External Quality Control (Ulkoinen 
laadunvalvonta) ja Test Procedure  (Testausmenettely) ennen tämän QC-testin suorittamista. 
◼ Poista RVP Assay -patruuna pussista ja aseta se puhtaalle, tasaiselle, kuivalle, vaakasuoralle pinnalle. 
◼ Poista kontrollipuskuripullon korkki kiertämällä.  
 
Positiivista kontrollinäytettä koskeva menettely: 

■ Määritä laimennus/kontrollipuskurin etiketti positiiviseksi kontrollinäytteeksi (ympyröi ”+”). 

■ Poista positiivisen kontrollin näytteenottotikku pussista ja aseta se yhteen kontrollipuskuripulloon, joka on 
merkitty positiiviseksi kontrolliksi. 

■ Pyöritä näytteenottotikkua vähintään kolme (3) kertaa samalla, kun painat sen päätä putken pohjaa ja 
sivua vasten. 

■ Jätä näytteenottotikku puskuripulloon 1 minuutiksi. 

■ Poista näytteenottotikku pyörittämällä näytteenottotikun päätä puskuripullon sisäpintaa vasten sitä 
poistettaessa. Hävitä käytetty näytteenottotikku erityiseen jäteastiaan. 

■ Noudata Savanna RVP Assay -kokeen pakkausselosteen nestemäisten näytteiden siirtoa koskevaa 
menettelyä. 

 
Negatiivista kontrollinäytettä koskeva menettely: 

■ Määritä laimennus/kontrollipuskurin etiketti negatiiviseksi kontrollinäytteeksi (ympyröi ”−”). 

■ Käytä sitä suoraan, jolloin se toimii suoraan negatiivisena näytteenä, tee sitten nestemäisten näytteiden 
siirtoa koskeva menettely RVP4 Assay -kokeen pakkausselosteessa. 

 
Noudata sitten External Quality Control (Ulkoinen laadunvalvonta) -työnkulkua Savanna RVP Assay -kokeen 
pakkausselosteessa. Kun kukin positiivinen ja negatiivinen testi on ajettu, tulos näkyy joko muodossa ”Passed” 
(Hyväksytty) tai ”Failed” (Hylätty). 
 
Kun sekä positiivinen että negatiivinen testi on valmis, tulokset näytetään muodossa ”LOT QUALIFIED. 
Cartridge lot QC complete.” (ERÄ HYVÄKSYTTY. Patruunaerän QC valmis.) 
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TULOSTEN TULKINTA JA ODOTETUT ARVOT 
Katso External Quality Control (Ulkoinen laadunvalvonta) -tulkintaa Savanna RVP4 Assay -kokeen 
pakkausselosteessa. 
 

RAJOITUKSET 
Kontrolleja ei saa laimentaa ja ne eivät välttämättä ole yhteensopivia muiden määritysten kanssa. Säilytä 
Savanna RVP Control Set -sarja lämpötilassa 2 °C – 30 °C (36 °F – 86 °F). Määrityksen suorittaminen muissa 
lämpötiloissa voi antaa hylättyjä tuloksia. 
 

TUKIPALVELUT 
Jos teillä on tuotteen käyttöön liittyviä kysymyksiä tai haluatte ilmoittaa ongelmasta, 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) 
0 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 

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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M400 – Savanna RVP Control Set  
M400-1 – Savanna RVP Control Set – 1 sarja 
M400-4 – Savanna RVP Control Set – 4 sarjaa 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 

30175 Hannover 
Saksa 
 

  

Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
San Diego, CA 92121 USA 
quidel.com 

  

 1523400FI00 (12/21) 
 

 
Quidel ja Savanna ovat Quidel Corporation -yhtiön tavaramerkkejä. Kaikki muut tämän asiakirjan sisältämät 
tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta, ja niiden käyttö asiakirjassa ei viittaa minkään tuotteen 
tai palveluiden sponsorointiin tai tukemiseen.   
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SANASTO 
 

  

 

 
Tuotenumero  Yhdenmukaisuuden CE-merkintä 

 
Laillinen edustaja  
Euroopan yhteisössä  

 
Eräkoodi 

 

 
Viimeinen käyttöpäivämäärä  

 
Valmistaja 

 

 
Lämpötilarajoitus  

 
Ei saa käyttää uudelleen 

 

 
Katso käyttöohjeita  

 
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu 
lääkinnällinen laite 

 
Pidä poissa auringonvalosta 

 

 
Biologiset riskit 

 

 
Sisältö riittää <n> testiin 

 
 

 
Positiivinen kontrolli 

 
Negatiivinen kontrolli 

  

 


