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USO PRETENDIDO
O Savanna RVP Control Set (painel de vírus respiratório) deve ser usado com o Savanna RVP Assays. Esses 
controles auxiliam na interpretação de resultados de testes positivos e negativos e na verificação do 
desempenho adequado do teste.

RESUMO E EXPLICAÇÃO
O Savanna RVP Control Set contém um cotonete positivo e dois tubos tampão para uso na verificação do 
desempenho do Savanna RVP Assays.

Quando usados como controles qualitativos no lugar de amostras de pacientes, os resultados podem ajudar na 
interpretação de resultados positivos e negativos e verificar o desempenho do teste.

PRINCÍPIO DO TESTE
O Savanna RVP Control Set é projetado para uso como amostras de controle qualitativo externas quando 
usado de acordo com o procedimento de folheto informativo do Savanna RVP Assay.

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS
 Dois (2) frascos de tampão de controle (1,0 mL por frasco): Contém solução de EDTA tamponada Tris, com 

azida sódica
 Uma (1) bolsa Mylar contendo cotonete positivo: Contém cotonete positivo (patógeno humano positivo, 

dessecado e inativado, ou parte dele, alvos para Flu A, Flu B, VSR, e SARS-CoV-2), com dessecante
 Cartão de código de barras CQ (1) específico para o Savanna RVP Assay: Contém um código de barras para 

controle negativo em um lado e código de barras para controle positivo no outro lado
 Cartão Verde (1): Direciona o usuário ao site para obter as informações do folheto informativo
 Folheto Informativo (1) fornecido com cada remessa de controles

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS
 Cartucho do Savanna RVP Assay
 Pipeta descartável 250 µL
 Instrumento Savanna

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
 Utilizado para diagnóstico in vitro.
 Os controles externos são projetados para uso apenas com o Savanna RVP Assays.
 Não use além da data de validade indicada no rótulo externo do kit.
 Não troque as tampas com as de outros frascos de reagentes.
 Manuseie os controles como se fossem capazes de transmitir agentes infecciosos do grupo de risco de 

biossegurança 1 / Nível de biossegurança 1. Garanta uma boa ventilação da estação de trabalho.
 Use roupas de proteção adequadas, luvas e proteção para os olhos/rosto ao manusear esses controles.
 Siga a higiene adequada para lavar as mãos após manusear esses controles.
 Descarte os recipientes e o conteúdo usado de acordo com os requisitos federais, estaduais e locais.
 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 
 Para obter informações adicionais sobre os símbolos de perigo, segurança, manuseio e descarte dos 

componentes dentro deste kit, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) localizada em quidel.com.
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ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO DO KIT
Armazene o Savanna RVP Control Set em uma temperatura entre 36° F a 86° F (2° C e 30° C), longe da luz solar 
direta. Não congele. O conteúdo pode ser utilizado até a data de vencimento impressa na embalagem externa. 
O cotonete positivo é para uso único. Após a preparação do controle positivo eluindo o cotonete positivo no 
frasco de tampão de controle, a amostra de controle positivo é estável por até 48 horas quando armazenada 
em temperatura ambiente ou refrigerada. O volume dos frascos de controle é suficiente para 3 execuções de 
controle positivo ou negativo.

CONTROLE DE QUALIDADE
Os controles externos podem ser usados para demonstrar que todos os reagentes e ensaios estão funcionando 
corretamente. O Savanna RVP Control Set, quando usado de acordo com o procedimento de teste descrito no 
folheto informativo do Savanna RVP Assay, fornece essa capacidade. 

PROCEDIMENTO DE TESTE
Consulte as seções de Controle de qualidade externo e Procedimento de teste no respectivo folheto 
informativo do Savanna RVP Assay antes de executar este teste de controle de qualidade (CQ).
 Remova o cartucho do Savanna RVP Assay da bolsa e coloque-o sobre uma superfície limpa, plana, seca e 

nivelada.
 Gire e remova a tampa do frasco do tampão de controle. 

Procedimento de amostra de controle positivo:

■ Designar a amostra de controle positivo no rótulo do tampão de diluição/controle (circule “”).

■ Remova o cotonete de controle positivo da bolsa e coloque-o no frasco de tampão de controle 
previamente designado como controle positivo.

■ Gire o cotonete pelo menos três vezes enquanto pressiona a cabeça contra a parte inferior e a lateral do 
tubo.

■ Deixe o cotonete no frasco de tampão durante 1 minuto.

■ Remova o cotonete rolando a cabeça do cotonete contra o interior do frasco de tampão durante a 
remoção. Descarte o cotonete usado em um recipiente de resíduos designado.

■ Siga o procedimento de transferência de amostra líquida no folheto informativo do respectivo Savanna 
RVP Assay.

Procedimento de amostra de controle negativo:

■ Designar a amostra de controle negativo no outro rótulo do tampão de diluição/controle (circule “”).

■ Este tampão de controle serve diretamente como um controle negativo. Siga o procedimento de 
transferência de amostra líquida no folheto informativo do respectivo Savanna RVP Assay.

Depois de preparar os respectivos controles, selecione Run QC (Executar CQ) do > QC (CQ) > Run QC 
(Executar CQ) ou pressione Run QC (Executar CQ) na tela principal do compartimento principal de Savanna.
Digitalizar o cartucho do Savanna RVP Assay e, em seguida, digitalizar o código de barras CQ para executar o 
controle externo.
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E VALORES ESPERADOS

Após executar o CQ, o resultado geral do CQ será exibido como (Aprovado) ou (Reprovado) na 
Savanna, para cada controle positivo e controle negativo. O usuário pode então pressionar View Results 
(Exibir resultados) para verificar os detalhes.

Por exemplo: Estes dois visores mostram um 
resultado de Reprovado para o Controle 
Negativo na Savanna. O resultado real do Flu B 
é diferente do resultado esperado para o Flu B.

Por exemplo: Estes dois visores mostram um 
resultado Aprovado para o controle positivo na 
Savanna.
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Não realize testes de pacientes nem informe resultados de teste do paciente se algum dos resultados do teste 
de CQ for reprovado. Repita o teste ou entre em contato com a Assistência Técnica da Quidel antes de testar 
as amostras do paciente.

Se ambos os controles positivo e negativo falharem, repita o teste com novos controles positivos e negativos. 
Se apenas um controle falhar, o usuário tem a opção de repetir o teste para os controles positivo e negativo 
OU repetir o teste apenas para o controle que falhou. O usuário tem a opção no visor da Savanna para 
cancelar o teste de controle que foi aprovado anteriormente.

Assim que ambos os testes de controle positivo e negativo forem concluídos, a mensagem Lot Qualified (Lote 

Qualificado) será exibida, indicando que o CQ do lote do cartucho está concluído.

LIMITAÇÕES
Os controles não devem ser diluídos e podem ser incompatíveis para uso com outros ensaios. O Savanna RVP 
Control Set deve ser usado em uma temperatura entre 36° F e 86° F (2° C a 30° C). A realização do ensaio em 
outras temperaturas pode gerar resultados inválidos.

ASSISTÊNCIA
No caso de alguma dúvida a respeito do uso deste produto ou para relatar um problema do produto, entre em 
contato com o Suporte técnico da Quidel ligando para 1.800.874.1517 (nos Estados Unidos) ou enviando um e-
mail para o technicalsupport@quidel.com. Se estiver fora dos Estados Unidos, mais informações podem ser 
obtidas com o seu distribuidor, ou diretamente com a Quidel, através de um dos números listados abaixo. Para 
outras opções de suporte, acesse quidel.com

Por exemplo: Este visor mostra um resultado de 
CQ externo positivo válido sem uma execução de 
CQ negativo na Savanna.

mailto:technicalsupport@quidel.com
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País Telefone Endereço de e-mail

Europa, Oriente Médio e África
+353 (91) 412 474 (principal)
0 1800 200441 (ligação 
gratuita)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Áustria +43 316 231239

Bélgica +32 (2) 793 0180

França 0 (805) 371674

Alemanha +49 (0) 7154 1593912

Holanda 0 800 0224198

Suíça 0 800 554864

Reino Unido 0 800 3688248

Irlanda +353 (91) 412 474

Itália +39 (800) 620 549

América do Norte, Ásia-Pacífico, América 
Latina

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com

Canadá
437.266.1704 (principal)
888.415.8764 (ligação 
gratuita)

technicalsupport@quidel.com

China
0400 920 9366 ou
+86 021 3217 8300

chinatechnicalservice@quidel.com

M400 - Savanna RVP Control Set
M400-1 – Savanna RVP Control Set – 1 unidade
M400-4 – Savanna RVP Control Set – 4 unidades

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemanha

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

1523403BP00 Rev B (09/22)

Quidel e Savanna são marcas registradas da Quidel Corporation. Qualquer outra marca registrada contida 
neste documento é propriedade do seu respectivo detentor e a sua utilização aqui não implica patrocínio ou 
endosso de produtos ou serviços. 

mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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GLOSSÁRIO

Número do catálogo Marca de conformidade CE

Representante autorizado 
Na Comunidade Europeia Código de lote

Data de validade Fabricante

Limite de temperatura Não reutilizar

Consultar instruções de uso Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Manter afastado da luz solar Riscos biológicos

Contém o suficiente para <n> testes Controle Positivo

Controle Negativo


