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AVSEDD ANVÄNDNING
Savanna RVP Control Set (Respiratory Virus Panel) är avsedd att användas med Savanna RVP Assays. Dessa 
kontroller ger hjälp vid tolkningen av positiva och negativa testresultat och bekräftar korrekt testprestanda.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Savanna RVP Control Set innehåller en påse med ett positivt topsprov och två buffertrör som används för att 
bekräfta Savanna RVP Assays prestanda.

När de används som kvalitativa kontroller istället för patientprover kan resultaten hjälpa till vid tolkningen av 
positiva och negativa resultat och bekräfta testets prestanda.

TESTPRINCIP
Savanna RVP Control Set är avsett att användas som externa kvalitativa kontrollprover när de används i 
enlighet med bipacksedeln för Savanna RVP Assay.

MEDFÖLJANDE REAGENSER OCH MATERIAL
 Två (2) injektionsflaskor med kontrollbuffert (1,0 ml per injektionsflaska): Innehåller Tris-buffrad EDTA-

lösning, med natriumazid
 En (1) Mylar-påse som innehåller ett positivt topsprov: Innehåller ett positiv topsprov (positiv, torkad och 

avaktiverad mänsklig patogen, eller del därav, mål för influensa A, influensa B, RSV, och SARS-CoV-2), med 
torkmedel

 QC-streckkodskort (1) specifikt för Savanna RVP Assay: Innehåller streckkod för den negativa kontrollen på 
ena sidan och en streckkod för den positiva kontrollen på andra sidan

 Grönt kort (1): hänvisar användaren till webbplatsen för information om bipacksedeln
 Bipacksedel (1) medföljer varje sändning av kontroller

NÖDVÄNDIGT MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER
 Savanna RVP Assay-kassett
 250 µl engångspipett
 Savanna-instrument

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
 För in vitro-diagnostik.
 De externa kontrollerna är utformade för användning endast med Savanna RVP Assays.
 Använd inte efter det utgångsdatum som står angivet på satsens yttre etikett.
 Byt inte ut locken mot andra reagensflaskors lock.
 Hantera kontroller som om de kan överföra smittämnen i Biosäkerhetsriskgrupp 1/Biosäkerhetsnivå 1. 

Säkerställ god ventilation av arbetsstationen.
 Använd lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd vid hantering av innehållet i dessa 

kontroller.
 Iaktta lämplig hygien när du tvättar händerna efter att ha handskats med dessa kontroller.
 Kassera behållare och använt innehåll i enlighet med nationella och lokala krav.
 Ät, drick eller rök inte när du använder den här produkten. 
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 Se säkerhetsdatabladet på quidel.com för ytterligare information om varningssymboler, säkerhet, 
hantering och bortskaffning av komponenterna i denna sats.

SATSENS FÖRVARING OCH STABILITET
Förvara Savanna RVP Control Set vid en temperatur mellan 2 °C och 30 °C, och utsätt det inte för direkt solljus. 
Får ej frysas. Innehållet kan användas fram till det utgångsdatum som står tryckt på yttre påsen. Det positiva
topsprovet är för engångsbruk. Vid beredning av den positiva kontrollen, genom att eluera det positiva 
topsprovet i kontrollbuffertflaskan, är det positiva kontrollprovet stabilt i upp till 48 timmar när det förvaras i 
rums- eller kylskåpstemperatur. Volymen på kontrollampullerna är tillräcklig för 3 positiva eller negativa 
kontrollkörningar.

KVALITETSKONTROLL
Man kan också använda externa kontroller för att påvisa att reagenser och analysprocedurer har adekvata 
prestanda. När Savanna RVP Control Set används i enlighet med den testprocedur som beskrivs i bipacksedeln 
för Savanna RVP Assay tillhandahåller det denna funktion. 

TESTPROCEDUR
Se avsntten om Extern kvalitetskontroll och Testprocedur i bipacksedeln för respektive Savanna RVP Assay 
innan du kör detta QC-test.
 Ta ut Savanna RVP Assay-kassetten ur påsen och lägg den på en ren, torr och plan yta.
 Vrid och ta bort locket från kontrollbuffertflaskan. 

Procedur för positivt kontrollprov:

■ Ange att det är ett positivt kontrollprov på spädnings-/kontrollbuffertens etikett (ringa in ””).

■ Ta ut den positiva kontrolltopsen ur påsen och placera den i en kontrollbuffertflaska som tidigare angetts 
som positiv kontroll.

■ Vrid topsen minst tre gånger med toppen pressad mot reagensrörets botten och sidor.

■ Låt topsen vara kvar i buffertflaskan i 1 minut.

■ Ta bort topsen genom att rulla topsens huvud mot buffertflaskans insida medan du tar bort den. Kasta den 
använda pinnen i en avsedd avfallsbehållare.

■ Följ förfarandet för överföring av flytande prov i bipacksedeln till respektive Savanna RVP Assay.

Procedur för negativt kontrollprov:

■ Ange att det är ett negativt kontrollprov på den andra spädnings-/kontrollbuffertetiketten (ringa in ””).

■ Denna kontrollbuffert fungerar direkt som en negativ kontroll. Följ förfarandet för överföring av flytande 
prov i bipacksedeln till respektive Savanna RVP Assay.

När du har förberett respektive kontroller väljer du Kör QC från > QC > Kör QC eller trycker på Kör 
QC på Savannas huvudskärm. Skanna Savanna RVP Assay-kassetten och skanna sedan QC-streckkoden för att 
köra den externa kontrollen.
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TOLKNING AV RESULTAT OCH FÖRVÄNTADE VÄRDEN

När QC-körningen är klar kommer det övergripande QC-resultatet att visas som (Godkänt) eller 
(Underkänt) på Savanna för varje positiv och negativ kontroll. Användaren kan sedan trycka på Visa resultat
för att kontrollera detaljerna.

Exempel: Dessa två skärmar visar ett underkänt 
resultat för den negativa kontrollen på 
Savanna. De faktiska resultatet för influensa B 
skiljer sig från de förväntade resultatet för 
influensa B.

Exempel: Dessa två skärmar visar ett godkänt 
resultat för den positiva kontrollen på Savanna.
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Utför inte patienttester och lämna inte ut provsvar om något av kvalitetskontrolltesterna blir underkänt. 
Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska support innan du testar patientproverna.

Om både positiva och negativa kontroller blir underkända ska du upprepa testningen med nya positiva och 
negativa kontroller en gång till. Om endast en kontroll blir underkänd kan användaren upprepa testet med 
både den positiva och den negativa kontrollen ELLER endast upprepa testet för den kontroll som inte blivit 
godkänd. Användaren har möjlighet att hoppa över det kontrolltest som redan blivit godkänt på Savanna-
skärmen.

När både det positiva och negativa kontrolltestet är klart visas meddelandet Lot Qualified, vilket betyder att 

kvalitetskontrollen av partiet med patroner är slutförd.

BEGRÄNSNINGAR
Kontrollerna får inte spädas ut och kan vara inkompatibla med andra analyser. Savanna RVP Control Set måste 
användas vid en temperatur mellan 2 °C och 30 °C. Genomförande av analysen vid andra temperaturer kan 
leda till ogiltiga resultat.

HJÄLP
Om du har frågor om användningen av den här produkten eller vill rapportera ett produktfel kan du kontakta 
Quidels tekniska support på +1 800 874 1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Om du befinner dig 
utanför USA kan din distributör ge dig mer information, eller så kan du få information direkt från Quidel genom 
att ringa ett av numren som anges nedan. Se quidel.com för fler supportalternativ. 

Exempel: Denna skärm visar ett godkänt positivt 
externt QC-resultat utan att ett negativt QC-
resultat körts på Savanna.

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

Europa, Mellanöstern och Afrika
+353 (91) 412 474 (huvudnummer)
0 1800 200441 (avgiftsfritt)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Österrike +43 316 231239

Belgien +32 (2) 793 0180

Frankrike 0 (805) 371674

Tyskland +49 (0) 7154 1593912

Nederländerna 0 800 0224198

Schweiz 0 800 554864

Storbritannien 0 800 3688248

Irland +353 (91) 412 474

Italien +39 (800) 620 549

Nordamerika, Asien-Stillahavsområdet, 
Latinamerika

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com

Kanada
437 266 1704 (huvudnummer)
888 415 8764 (avgiftsfritt)

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

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Tyskland

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

1523403SV00 Rev B (09/22)

Quidel och Savanna är varumärken som tillhör Quidel Corporation. Eventuella andra varumärken som 
förekommer i detta dokument tillhör sina respektive ägare och deras förekomst innebär inte något 
underförstått stöd för eller godkännande av ifrågavarande produkter eller tjänster. 
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ORDLISTA

Katalognummer CE-märke

Behörig representant 
inom Europeiska gemenskapen Partikod

Utgångsdatum Tillverkare

Temperaturgräns För engångsbruk

Se bruksanvisningen In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt

Skydda mot solljus Smittförande

Innehåller tillräcklig mängd för <n> tester Positiv kontroll

Negativ kontroll


