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TILTENKT BRUK
Savanna RVP Control Set (respiratorisk viruspanel) er beregnet for bruk med Savanna RVP Assays. Disse 
kontrollene hjelper med tolkningen av positive og negative testresultater og verifiserer riktig testytelse.

SAMMENDRAG OG FORKLARING
Savanna RVP Control Set inneholder en positiv vattpinne i pose og to bufferrør for bruk til å verifisere ytelsen 
til Savanna RVP Assays.

Når de brukes som kvalitative kontroller i stedet for pasientprøver, kan resultatene hjelpe til med tolkningen 
av positive og negative resultater og verifisere testytelsen.

TESTPRINSIPPET
Savanna RVP Control Set er utformet for bruk som eksterne kvalitative kontrollprøver når det brukes i samsvar 
med prosedyren for pakningsvedlegg for Savanna RVP Assays.

REAGENSER OG MATERIALER SOM FØLGER MED
 To (2) hetteglass med kontrollbuffer (1,0 ml per hetteglass): Inneholder Tris bufret EDTA-løsning, med 

natriumazid
 Én (1) Mylar-pose som inneholder positiv vattpinne: Inneholder en positiv vattpinne (positivt, uttørket og 

inaktivert humant patogen, eller deler derav, mål for influensa A, influensa B, RSV, SARS-CoV-2), med 
tørkemiddel

 QC-strekkodekort (1) spesifikt for Savanna RVP Assays: Inneholder en strekkode for den negative 
kontrollen på den ene siden og en strekkode for den positive kontrollen på den andre siden

 Grønt kort (1): Henviser brukeren til nettstedet for informasjon om pakningsvedlegget
 Pakningsvedlegg (1) følger med hver forsendelse av kontroller

NØDVENDIGE MATERIALER SOM IKKE FØLGER MED
 Savanna RVP Assays-patron
 250 µl engangspipette
 Savanna-instrument

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER
 Til in vitro-diagnostisk bruk.
 De eksterne kontrollene er kun beregnet på bruk med Savanna RVP Assays.
 Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er merket på settets ytre etikett.
 Ikke bytt ut lokkene med lokkene på andre reagensflasker.
 Håndter kontroller som er i stand til å overføre smittestoffer, iht. biosikkerhet-risikogruppe 1 / 

biosikkerhetsnivå 1. Sørg for god ventilasjon av arbeidsstasjonen.
 Bruk egnede beskyttelsesklær, hansker og vernebriller/ansiktsskjerm ved håndtering av disse kontrollene.
 Følg riktig håndvaskhygiene etter håndtering av disse kontrollene.
 Avhend beholdere og brukt innhold i samsvar med føderale, statlige og lokale krav.
 Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker dette produktet. 
 Se ytterligere informasjon om faresymboler, sikkerhet, håndtering og avhending av komponentene i dette 

settet i sikkerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) som finnes på quidel.com.
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OPPBEVARING AV SETTET OG STABILITET
Oppbevar Savanna RVP Control Set ved en temperatur på mellom 2 °C til 30°C (36°F til 86°F ), vekk fra direkte 
sollys. Må ikke fryses. Innholdet kan brukes inntil utløpsdatoen som er trykt på den ytre posen. Den positive 
vattpinnen er til engangsbruk. Ved klargjøring av den positive kontrollen ved eluering av den positive 
vattpinnen i hetteglasset med kontrollbuffer, er den positive kontrollprøven stabil i opptil 48 timer når den 
oppbevares ved rom- eller kjøletemperatur. Volumet på kontrollhetteglassene er nok til 3 positive eller 
negative kontrollkjøringer.

KVALITETSKONTROLL
Det er også mulig å benytte eksterne kvalitetskontroller for å vise at reagensene og analyseprosedyren utføres 
riktig. Savanna RVP Control Set, når det brukes i samsvar med testprosedyren beskrevet i pakningsvedlegget til 
Savanna RVP Assays, gir denne muligheten. 

TESTPROSEDYRE
Vennligst se Ekstern kvalitetskontroll og Testprosedyre i pakningsvedlegget til Savanna RVP Assays før du 
kjører denne QC-testen.
 Fjern Savanna RVP Assay-kassetten fra posen og plasser den på en ren, flat, tørr og jevn overflate.
 Vri og fjern hetten på hetteglasset med kontrollbufferen. 

Prøveprosedyre for positiv kontroll:

■ Angi den positive kontrollprøven på etiketten for fortynningen/kontrollbufferen (sirkle «»).

■ Fjern den positive kontrollpinnen fra posen og plasser den i hetteglasset med kontrollbufferen angitt som 
den positive kontrollen.

■ Rull vattpinnen minst tre ganger mens du trykker hodet mot bunnen og siden av røret.

■ La vattpinnen stå i bufferhetteglasset i 1 minutt.

■ Fjern vattpinnen ved å rulle vattpinnehodet mot innsiden av bufferhetteglasset mens du fjerner den. Kast 
den brukte vattpinnen i en utpekt avfallsbeholder.

■ Følg prosedyren for flytende prøveoverføring i pakningsvedlegget til den respektive Savanna RVP Assays.

Negativ kontrollprøveprosedyre:

■ Angi den negativ kontrollprøven på den andre etiketten for fortynningen/kontrollbufferen (sirkle «»).

■ Denne kontrollbufferen tjener direkte som en negativ kontroll. Følg prosedyren for flytende 
prøveoverføring i pakningsvedlegget til den respektive Savanna RVP Assays.

Etter å ha klargjort de respektive kontrollene, velg Kjør QC fra > QC > Kjør QC eller trykk på Kjør QC
på hovedskjermen til Savannas hovedpanel. Skann Savanna RVP Assay-kassetten, og skann deretter QC-
strekkoden for å kjøre den eksterne kontrollen.
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TOLKNING AV RESULTATER OG FORVENTEDE VERDIER

Når QC-kjøringen er fullført, vil det samlede resultatet av kvalitetskontroll vises som (Passed) (godkjent) 

eller (Failed) (mislykket) på Savanna for den positive kontrollen og den negative kontrollen. Brukeren kan 
deretter trykke på Vis resultater for å se detaljene.

For eksempel: Disse to displayene viser et 
mislykket resultat for den negative kontrollen 
på Savanna. De faktiske resultatene av 
influensa B er forskjellige fra det forventede 
resultatet for influensa B.

For eksempel: Disse to displayene viser et 
godkjent resultat for den positive kontrollen på 
Savanna.



_________________________________________________________________________________
Savanna RVP Control Set                                                             Side 4 av 6

Ikke utfør pasienttester eller rapporter pasienttester hvis noen av resultatene av kvalitetskontrollen er 
mislykket. Gjenta testen eller kontakt Quidels tekniske brukerstøtte før testing av pasientprøver.

Hvis både den negative og positive kontrollen er mislykket, gjenta testingen med nye positive og negative 
kontroller. Hvis kun en enkelt kontroll er mislykket, kan brukeren velge mellom å gjenta både den positive og 
negative kontrollen ELLER å gjenta bare den mislykkede kontrollen. På Savanna-displayet kan brukeren avbryte 
kontrolltesten som ble tidligere godkjent.

Når både de positive og negative kontrolltestene er ferdige, vil Lot Qualified (parti kvalifisert)-meldingen også 

vises på displayet, noe som indikerer at kvalitetskontrollen av patronpartiet er ferdig.

BEGRENSNINGER
Kontrollene må ikke fortynnes og kan være inkompatible for bruk med andre analyser. Savanna RVP Control 
Set må brukes ved en temperatur på mellom 2°C til 30°C (36°F til 86°F ). Utføring av analysen ved andre 
temperaturer kan gi ugyldige resultater.

HJELP
Hvis du har spørsmål om bruken av dette produktet eller vil rapportere et problem, kan du kontakte Quidel 
teknisk støtte på +18008741517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du befinner deg utenfor USA, 
kan du få ytterligere informasjon fra distributøren din eller direkte fra Quidel på ett av telefonnumrene oppført 
nedenfor. Se quidel.com for å finne flere støttealternativer. 

Land Telefon E-postadresse

Europa, Midtøsten og Afrika
+353 (91) 412 474 (hoved)
0 1800 200441 (gratis)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Østerrike +43 316 231239

Belgia +32 (2) 793 0180

Frankrike 0 (805) 371674

Tyskland +49 (0) 7154 1593912

For eksempel: Dette displayet viser et gyldig 
positivt eksternt resultat av kvalitetskontroll uten 
et negativt resultat av kvalitetskontroll for 
Savanna.

mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Land Telefon E-postadresse

Nederland 0 800 0224198

Sveits 0 800 554864

Storbritannia 0 800 3688248

Irland +353 (91) 412 474

Italia +39 (800) 620 549

Nord-Amerika, Asia-Stillehavsregionen, Sør-
Amerika

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com

Canada
437 266 1704 (hoved)
888 415 8764 (gratis)

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 sett
M400-4 – Savanna RVP Control Set – 4 sett

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Tyskland

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

1523403NO00 Rev B (09/22)

Quidel og Savanna er varemerker som tilhører Quidel Corporation. Ethvert annet varemerke i dette 
dokumentet tilhører sin respektive eier, og bruken av dette dokumentet innebærer ikke sponsing eller 
godkjenning av produkt eller tjenester. 
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ORDLISTE

Katalognummer CE-merke for etterlevelse

Autorisert 
EU-representant Batchkode

Utløpsdato Produsent

Temperaturgrense Ikke til flergangsbruk

Se bruksanvisningen In vitro-diagnostisk medisinsk enhet

Holdes borte fra sollys Biologiske risikoer

Inneholder tilstrekkelig for <n> tester Positiv kontroll

Negativ kontroll


