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1 Reagent
2

4 x

4 x

1 min

15 x 5–10 min

1 Tilsett 4 fulle dråper 
rød ekstraksjons

reagens 1 i ekstraksjonsrøret, 
etterfulgt av 4 fulle dråper 
fargeløs ekstraksjons
reagens 2. Bland løsningen 
ved å vende forsiktig på 
ekstraksjonsrøret. Fargen på 
løsningen blir gul. 

4 Plasser testkassetten 
på en ren og 

jevn overflate. Sett 
dråpetelleren på toppen av 
ekstraksjonsrøret og tilsett 
tre dråper av løsningen 
i prøvebrønnen. Start 
tidtakeren. Avles resultatet 
etter 5 minutter. Resultatet 
må ikke tolkes etter 10 
minutter.

2 Tilsett prøvepinnen 
i ekstraksjonsrøret, 

Roter prøvepinnen kraftig 
15 ganger, og la den stå i 
ekstraksjonsrøret i 1 minutt.  

3 Trykk prøvepinnen 
mot siden av 

ekstraksjonsrøret og klem 
sammen bunnen av røret 
mens du fjerner pinnen, 
slik at det meste av væsken 
forblir i ekstraksjonsrøret. 
Destruer prøvepinnen.
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Positivt resultat
To linjer vises. En blå linje 
vises i kontrollinjeområdet 
(C) og en rød linje vises 
testlinjeområdet (T).

Negativt resultat
En blå linje vises i 
kontrollinjeområdet 
(C). Ingen linje vises i 
testlinjeområdet (T).

Ugyldig resultat
Kontrollinjen (C) vises ikke. 
Gjennomgå prosedyren og 
gjenta med en ny test. Hvis 
problemet vedvarer, må 
du slutte å bruke testsettet 
umiddelbart og kontakte 
Aidian.

Tolkning av resultater

T   T   T   T   T   

C   C   C   C   C   

Les paknings
vedlegget før du 
utfører testen.
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Tilleggsinformasjon

Acro Strep A hurtigtestkassett

Hurtigtest for påvisning av Strep Aantigen
• Streptococcus pyogenes, også kalt Strep A eller GASinfeksjon utgjør en betydelig årsak til faryngitt. Streptokokk faryngitt er ofte 

vanskelig å skille fra andre virusinfeksjoner1. En hurtigtest gir en raskt og besparende måte å påvise Strep Ainfeksjon. Acro Strep 
A hurtigtestkassett er en kvalitativ lateralflow hurtigtest for påvisning av Strep Aantigener fra halsprøver og gir et testresultat på 
mindre enn 10 minutter. 

Enkel i bruk
• Enkel testprosedyre

• Klare fargereaksjoner gir enkel resultattolkning

Pålitelig og rask
• Pålitelig resultat på mindre enn 10 minutter

• Positiv og negativ kontroll er inkludert

• Internkontroll som sikrer korrekt testfunksjonalitet

Referanse:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care?  
Canadian Family Physician 2018; 64, 832840.

Kun for profesjonell in vitrodiagnostisk bruk

Prøvetaking og klargjøring
• Samle halsprøven med den sterile halsprøvepinnen som følger med i settet. Transportpinner som inneholder 

modifisert Stuarts eller Amiesmedium kan også brukes med dette produktet. 

• Utfør testen umiddelbart etter prøven er samlet inn. Prøvepinnen kan oppbevares i et rent, tørt plastrør i opptil 8 
timer ved romtemperatur eller 72 timer ved 2–8 °C.
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