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TILSIGTET ANVENDELSE
Savanna RVP Control Set (respiratorisk viruspanel) er beregnet til brug med Savanna RVP Assays. Disse 
kontroller giver en hjælp til fortolkningen af positive og negative testresultater og verificerer korrekt 
testydelse.

OVERSIGT OG FORKLARING
Savanna RVP Control Set indeholder en positiv podepind i posen og to bufferrør til brug til at verificere 
ydeevnen af Savanna RVP Assays.

Når de bruges som kvalitative kontroller i stedet for patientprøver, kan resultaterne hjælpe med fortolkningen 
af positive og negative resultater og verificere testens ydeevne.

TESTPRINCIP
Savanna RVP Control Set er designet til brug som eksterne kvalitative kontrolprøver, når det bruges i 
overensstemmelse med indlægssedlens procedure for Savanna RVP Assay.

MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER
 To (2) hætteglas med kontrolbuffer (1,0 ml pr. hætteglas): Indeholder Tris-bufret EDTA-opløsning med 

natriumazid
 Én (1) Mylar-pose indeholdende positiv podning: Indeholder positiv podning (positivt, udtørret og 

inaktiveret humant patogen, eller en del deraf, mål for influenza A, influenza B, RSV og SARS-CoV-2), med 
tørremiddel

 QC stregkodekort (1) specifikt for Savanna RVP Assay: Indeholder en stregkode for negativ kontrol på den 
ene side og en stregkode for positiv kontrol på den anden side

 Grønt kort (1): leder brugeren til webstedet for information om indlægssedlen
 Indlægsseddel (1) følger med hver forsendelse af kontrolelementer

NØDVENDIGE MATERIALER, SOM IKKE MEDFØLGER
 Savanna RVP Assay-kassette
 250 µL engangspipette
 Savanna-instrument

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
 Til in vitro diagnostisk brug.
 De eksterne kontroller er kun designet til brug med Savanna RVP Assays.
 Må ikke bruges efter den mærkede udløbsdato, der er markeret på sættets ydre etiket.
 Byt ikke om på hætterne fra andre reagensflasker.
 Håndter kontroller, som om de er i stand til at overføre smitsomme stoffer af Biosikkerhedsrisikogruppe 1 

/ Biosikkerhedsniveau 1. Sørg for god ventilation til arbejdsstationen.
 Bær egnede værnemidler, handsker og øjen-/ansigtsværn ved håndtering af disse kontroller.
 Vask hænder på korrekt hygiejnisk vis efter håndtering af disse kontrolprøver.
 Bortskaf beholdere og brugt indhold i henhold til gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse af 

biologisk farligt materiale.
 Undlad at spise, drikke eller ryge under håndtering af produktet. 
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 Der henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), som findes på quidel.com, for yderligere oplysninger om 
faresymboler, sikkerhed, håndtering og bortskaffelse af komponenterne i dette sæt.

KITTETS OPBEVARING OG STABILITET
Opbevar Savanna RVP Control Set ved en temperatur mellem 36°F til 86°F (2 °C til 30 °C), væk fra direkte 
sollys. Må ikke nedfryses. Indholdet kan bruges indtil den udløbsdato, der er trykt på yderposen. Den positive 
podepind er til engangsbrug. Efter klargøring af den positive kontrol ved at eluere den positive podning i 
kontrolbufferhætteglasset, er den positive kontrolprøve stabil i op til 48 timer, når den opbevares ved 
stuetemperatur eller nedkølet. Volumen af kontrolhætteglassene er nok til 3 positive eller negative 
kontrolkørsler.

KVALITETSKONTROL
Der kan også bruges eksterne kontroller til at påvise, at alle reagenser og analyser fungerer efter hensigten. 
Savanna RVP Control Set giver denne funktion, når det bruges i overensstemmelse med testproceduren 
beskrevet i indlægssedlen til Savanna RVP Assay. 

TESTPROCEDURE
Se venligst afsnittene om ekstern kvalitetskontrol og testprocedure i den respektive indlægsseddel til Savanna 
RVP Assay, før du kører denne kvalitetskontroltest.
 Fjern Savanna RVP Assay-patronen fra posen, og anbring den på en ren, flad, tør, plan overflade.
 Drej og fjern hætten på kontrolbufferhætteglasset. 

Positiv kontrolprøveprocedure:

■ Angiv den positive kontrolprøve på fortyndings-/kontrolbufferetiketten (cirkel “”).

■ Fjern den positive kontrolpodepind fra posen, og anbring den i det kontrolbufferhætteglas, der er udpeget 
som den positive kontrol.

■ Kør podepinden mindst tre gange rundt, mens den presses ned mod bunden og ind mod siden af røret.

■ Lad podepinden blive i hætteglasset i 1 minut.

■ Fjern podepinden ved at rulle spidsen af vatpinden mod indersiden af bufferhætteglasset, mens den 
fjernes. Bortskaf den brugte vatpind i en dertil beregnet affaldsbeholder.

■ Følg proceduren for overførsel af flydende prøve i indlægssedlen til den respektive Savanna RVP Assay.

Negativ kontrolprøveprocedure:

■ Angiv den negative kontrolprøve på den anden fortyndings-/kontrolbuffermærkat (cirkel “”).

■ Denne kontrolbuffer tjener direkte som en negativ kontrolvatpindsprøve. Følg proceduren for overførsel af 
flydende prøve i indlægssedlen til den respektive Savanna RVP Assay.

Når du har forberedt de respektive kontroller, skal du vælge Run QC (Kør kontrolprøve) fra > QC > 
Run QC eller tryk Run QC på hovedskærmen i Savannas hovedbås. Scan Savanna RVP Assay-patronen, og scan 
derefter stregkoden til kvalitetskontrol for at køre den eksterne kontrol.
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FORTOLKNING AF RESULTATER OG FORVENTEDE VÆRDIER

Når kvalitetskontrollen er fuldført, vises hvert enkelt resultat af kvalitetskontrol som (Passed) eller 
(Failed) på Savanna for hver positiv kontrol og negativ kontrol. Brugeren kan derefter trykke på View Results 
(Vis resultater) for at kontrollere detaljerne.

For eksempel: Disse to skærme viser et 
mislykket resultat for negative kontrol på 
Savanna. Det faktiske resultat af influenza B er 
forskelligt fra det forventede resultat.

For eksempel: Disse to skærme viser et 
gennemført resultat for positiv kontrolpanel på 
Savanna.
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Der må ikke udføres patienttests eller rapporteres patienttestresultater, hvis nogen af 
kvalitetskontroltestresultaterne er mislykkede. Gentag testen, eller kontakt Quidel teknisk support, inden der 
testes prøver fra patienten.

Hvis både positiv og negativ kontrol mislykkes, skal testningen gentages med nye positive og negative 
kontroller. Hvis kun én af kontrollerne mislykkes, har brugeren muligheden for at vælge at gentage både den 
positive og den negative kontrol ELLER kun gentage den kontrol, der mislykkedes. Brugeren har muligheden 
for at annullere den kontroltest på Savanna-skærmen, der tidligere er gennemført.

Når både de positive og negative kontroltests er afsluttet, vil meddelelsen Lot Qualified (Parti kvalificeret)

blive vist, hvilket indikerer, at kassettepartiets kvalitetskontrol er fuldført.

BEGRÆNSNINGER
Kontrollerne bør ikke fortyndes og kan være uforenelige til brug med andre analyser. Savanna RVP Control Set 
skal bruges ved en temperatur mellem 36°F til 86°F (2° C til 30 °C). Hvis analysen udføres ved andre 
temperaturer, kan det medføre ugyldige resultater.

ASSISTANCE
Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brugen af dette produkt eller ønsker at indberette et problem, bedes 
du kontakte Quidel teknisk support på +1 1.800.874.1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du 
befinder dig uden for USA, kan du få yderligere oplysninger hos din distributør eller direkte hos Quidel på et af 
nedenstående numre. Se quidel.com for flere supportmuligheder. 

For eksempel: Denne skærm viser et gyldigt 
positivt eksternt kvalitetskontrolresultat uden den 
negative kvalitetskontrol på Savanna.

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Land Telefon E-mailadresse

Europa, Mellemøsten og Afrika
+353 (91) 412 474 (hovednummer)
0 1800 200441 (gratisnummer)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Østrig +43 316 231239

Belgien +32 (2) 793 0180

Frankrig 0 (805) 371674

Tyskland +49 (0) 7154 1593912

Holland 0 800 0224198

Schweiz 0 800 554864

Storbritannien 0 800 3688248

Irland +353 (91) 412 474

Italien +39 (800) 620 549

Nordamerika, Asien-Stillehavet, 
Latinamerika

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com

Canada
437.266.1704 (hovednummer)
888.415.8764 (gratisnummer)

technicalsupport@quidel.com

Kina
0400 920 9366 eller
+86 021 3217 8300

chinatechnicalservice@quidel.com

M400 – Savanna RVP Control Set
M400-1 – Savanna RVP Control Set – 1 sæt
M400-4 – Savanna RVP Control Set – 4 sæt

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Tyskland

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

1523403DA00 Rev B (09/22)

Quidel og Savanna er registrerede varemærker tilhørende Quidel Corporation. Ethvert andet varemærke 
indeholdt i dette dokument tilhører den respektive ejer, og dets anvendelse heri indebærer ikke sponsorering 
eller godkendelse af produkter eller tjenester.
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ORDLISTE

Katalognummer CE-mærkning

Autoriseret repræsentant 
i Det Europæiske Fællesskab Batch-kode

Udløbsdato Fremstiller

Temperaturgrænse Må ikke genbruges

Se brugsanvisningen In vitro diagnostisk medicinsk udstyr

Hold væk fra sollys Biologiske risici

Tilstrækkeligt indehold til <n> test Positiv kontrol

Negativ kontrol


