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BEOOGD GEBRUIK
De Savanna RVP Control Set (Respiratoir Virus Panel) is bedoeld voor gebruik met de Savanna RVP Assays. 
Deze controles bieden een hulpmiddel bij de interpretatie van positieve en negatieve testresultaten en 
controleren de juiste testprestaties.

SAMENVATTING EN UITLEG
De Savanna RVP Control Set bevat een positief wattenstaafje in een zakje en twee bufferbuisjes voor gebruik 
bij het verifiëren van de prestaties van de Savanna RVP Assays.

Bij gebruik als kwalitatieve controles in plaats van patiëntmonsters, kunnen de resultaten helpen bij de 
interpretatie van positieve en negatieve resultaten en om de testprestaties te verifiëren.

PRINCIPE VAN DE TEST
De Savanna RVP Control Set is ontworpen voor gebruik als externe kwalitatieve controlemonsters bij gebruik in 
overeenstemming met de bijsluiterprocedure van de Savanna RVP Assay.

MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN
 Twee (2) flacons met controlebuffer (1,0 ml per flacon): Bevat Tris-gebufferde EDTA-oplossing, met 

natriumazide
 Eén (1) Mylar-zakje met een positief wattenstaafje: Bevat een positief wattenstaafje (positief, uitgedroogd 

en geïnactiveerd humaan pathogeen, of een deel daarvan, doelen voor griep A, griep B, RSV en SARS-CoV-
2), met droogmiddel

 QC-barcodekaart (1) specifiek voor de Savanna RVP Assay: bevat een barcode voor negatieve controle aan 
de ene kant en een barcode voor de positieve controle aan de andere kant

 Groene kaart (1): verwijst de gebruiker naar de website voor informatie over de bijsluiter:
 Bijsluiter (1) meegeleverd met elke zending controles

BENODIGDE, NIET-MEEGELEVERDE MATERIALEN
 Savanna RVP Assay cartridge
 250 µL wegwerppipet
 Savanna-instrument

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
 Voor in-vitrodiagnostisch gebruik.
 De externe controles zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met Savanna RVP Assays.
 Niet gebruiken na de aangegeven vervaldatum op het etiket van de buitenste kit.
 Verwissel de doppen niet met die van andere reagensflessen.
 Hanteer controles als zijnde in staat infectieuze agentia over te dragen van Bioveiligheidsrisicogroep 1 / 

Bioveiligheidsniveau 1. Zorg voor goede ventilatie van het werkstation.
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het hanteren van 

deze controles.
 Houd goede handwashygiëne aan na het hanteren van deze controles.
 Voer verpakkingen en gebruikte inhoud af in overeenstemming met nationale, provinciale en lokale 

voorschriften.
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 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 

onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad (VIB) op quidel.com.

OPSLAG EN STABILITEIT VAN DE KIT
Bewaar de Savanna RVP Control Set bij een temperatuur tussen 2 °C en 30 °C (36 °F en 86 °F), niet in direct 
zonlicht. Niet in de vriezer bewaren. De inhoud mag worden gebruikt tot de uiterste gebruiksdatum die op de 
buitenste zak staat gedrukt. Het positieve wattenstaafje is voor eenmalig gebruik. Na bereiding van de 
positieve controle door het positieve wattenstaafje in de flacon met controlebuffer te elueren, is het positieve 
controlemonster maximaal 48 uur stabiel indien bewaard bij kamertemperatuur of gekoelde temperaturen. 
Het volume van de controleflacons is voldoende voor 3 positieve of negatieve controleruns.

KWALITEITSCONTROLE
Er kunnen externe controles worden gebruikt om aan te tonen dat alle reagentia en assays goed werken. De 
Savanna RVP Control Set biedt deze mogelijkheid, indien gebruikt in overeenstemming met de testprocedure 
die wordt beschreven in de Savanna RVP Assay-bijsluiter. 

TESTPROCEDURE
Raadpleeg de secties van de externe kwaliteitscontrole en testprocedure in de Savanna RVP Assay-bijsluiter 
voordat u deze QC-test uitvoert.
 Haal de Savanna RVP Assay-cartridge uit de zak en plaats deze op een schoon, vlak, droog, horizontaal 

oppervlak.
 Draai en verwijder de dop van de controlebufferflacon. 

Procedure positief controlemonster:

■ Geef op het etiket van de verdunnings-/controlebuffer aan dat het een positief controlemonster is 

(omcirkel “”).

■ Haal het wattenstaafje voor de positieve controle uit het zakje en plaats het in de flacon met 
controlebuffer die eerder werd aangeduid als de positieve controle.

■ Rol het wattenstaafje minstens drie maal rond terwijl u de bovenkant tegen de bodem en zijkant van het 
buisje drukt.

■ Laat het wattenstaafje gedurende 1 minuut in de bufferflacon zitten.

■ Verwijder het wattenstaafje door de kop van het wattenstaafje tegen de binnenkant van de bufferflacon 
te rollen tijdens het verwijderen. Gooi het gebruikte wattenstaafje in een daarvoor bestemde 
afvalcontainer.

■ Volg de procedure voor het overbrengen van vloeibare monsters in de bijsluiter van de Savanna RVP 
Assay.

Procedure negatief controlemonster:

■ Geef op het andere etiket van de verdunnings-/controlebuffer aan dat het een negatief controlemonster is 

(omcirkel “”).

■ Deze controlebuffer dient direct als negatieve controle. Volg de procedure voor het overbrengen van 
vloeibare monsters in de bijsluiter van de Savanna RVP Assay.

Na het voorbereiden van de respectievelijke controles, selecteer Run QC uit > QC > Start QC of druk 
op Run QC op het hoofdscherm van de hoofdbaai van Savanna. Scan het Savanna RVP Assay cartridge en scan 
vervolgens de QC-barcode om de externe controle uit te voeren.
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INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN EN VERWACHTE WAARDEN
Wanneer de QC-run is voltooid, wordt het uiteindelijke QC-resultaat van de positieve controles en de 

negatieve controle voor elk op de Savanna weergegeven als (geslaagd) of (mislukt). De gebruiker kan 
dan op View Results (Resultaten bekijken) drukken om de details te bekijken. 

Bijvoorbeeld: Deze twee displays tonen een 
mislukt resultaat voor de negatieve controle op 
Savanna. Het daadwerkelijke resultaat van 
Griep B is anders dan het verwachte resultaat 
voor Griep B.

Bijvoorbeeld: Deze twee displays tonen een 
geslaagd resultaat voor de positieve controle 
op Savanna.
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Voer geen tests op patiëntmateriaal uit en rapporteer geen testresultaten voor patiëntmonsters als enige van 
de kwaliteitscontroletests is mislukt. Herhaal de test of neem contact op met de technische ondersteuning van 
Quidel voordat u monsters van patiënten test.

Als zowel de positieve als de negatieve controle mislukt, herhaal dan de test met nieuwe positieve en 
negatieve controles. Als één controle mislukt, kunt u zowel de test voor de positieve als de negatieve controle 
herhalen OF alleen de test herhalen voor de controle die is mislukt. De gebruiker heeft de optie om de eerder 
gelukte controletest te annuleren kan hij/zij dit op het scherm van de Savanna selecteren.

Zodra zowel de positieve als de negatieve controletests zijn voltooid, wordt het bericht Lot Qualified (Partij 

geschikt) weergegeven, om aan te geven dat de kwaliteitscontrole van de patroonpartij is voltooid.

BEPERKINGEN
De controles mogen niet worden verdund en kunnen onverenigbaar zijn voor gebruik met andere assays. De 
Savanna RVP Control Set moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 2 °C en 30 °C (36 °F en 86 °F). 
Uitvoeren van de assay bij andere temperaturen kan ongeldige resultaten opleveren.

ONDERSTEUNING
Indien u vragen hebt over het gebruik van dit product of indien u een probleem wilt melden, neem dan contact 
op met de technische ondersteuning van Quidel op 1.800.874.1517 (in de VS) of via 
technicalsupport@quidel.com. Indien u zich buiten de VS bevindt, kunt u meer informatie verkrijgen bij uw 
distributeur of rechtstreeks bij Quidel op een van onderstaande telefoonnummers. Raadpleeg quidel.com voor 
meer opties voor ondersteuning. 

Bijvoorbeeld: Dit display toont een geldig positief 
externe kwaliteitscontroleresultaat zonder de 
geldige negatieve kwaliteitscontrole op Savanna.
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Land Telefoonnummer E-mailadres

Europa, Midden-Oosten en Azië
+353 (91) 412 474 
(hoofdnummer)
0 1800 200441 (gratis)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Oostenrijk +43 316 231239

België +32 (2) 793 0180

Frankrijk 0 (805) 371674

Duitsland +49 (0) 7154 1593912

Nederland 0 800 0224198

Zwitserland 0 800 554864

Verenigd Koninkrijk 0 800 3688248

Ierland +353 (91) 412 474

Italië +39 (800) 620 549

Noord-Amerika, Azië-Pacific, Latijns-Amerika 858.552.1100 technicalsupport@quidel.com

Canada
437.266.1704 (hoofdnummer)
888.415.8764 (gratis)

technicalsupport@quidel.com

China
0400 920 9366 of
+86 021 3217 8300

chinatechnicalservice@quidel.com

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

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Duitsland

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

1523403NL00 Rev B (09/22)

Quidel en Savanna zijn handelsmerken van Quidel Corporation. Alle andere handelsmerken in dit document 
zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en het gebruik ervan in dit document impliceert geen sponsoring 
of goedkeuring van producten of diensten. 
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WOORDENLIJST

Catalogusnummer CE-conformiteitsmarkering

Geautoriseerde vertegenwoordiger 
in de Europese gemeenschap Batchcode

Uiterste gebruiksdatum Fabrikant

Temperatuurlimiet Niet hergebruiken

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek

Verwijderd houden van zonlicht Biologische risico's

Bevat voldoende voor <n> tests Positieve controle

Negatieve controle


