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INFLUENZA A+B TEST STRIP
PIKATESTI INFLUENSSA VIRUS A:n JA B:n OSOITTAMISEEN
Pakkauskoko: 25 testiä
Säilytys: 2-30 °C
Säilyvyysaika valmistuksesta: 20–24 kk
INFLUENZA A+B TEST STRIP
• kvalitatiivinen immunokromatografinen testi (liuskatestiformaatti)
• löytää influenssavirukset A:n ja B:n sekä erottelee ne toisistaan
• ei tarvitse lukijalaitetta
• nasaali tikkunäyte tai imulimanäyte
• spesifisyys > 99 %
• herkkyys > 99 %
• helppo suorittaa ja tulos saadaan 10 minuutissa
• sopii myös päivystyskäyttöön

Negatiivinen tulos: Yksi Vihreä viiva (kontrolliviiva) testiliuskan reaktioalueella
Influenssa A positiivinen tulos: Vihreän viivan lisäksi testiliuskassa punainen viiva
Influenssa B positiivinen tulos: Vihreän viivan lisäksi testiliuskassa sininen viiva
Influenssa A ja B positiivinen tulos: Vihreä viiva ja punainen viiva ja sininen viiva
yhtä aikaa testiliuskan reaktioalueella.
Hylätty tulos: - jos ei muodostu lainkaan viivoja
- jos ei muodostu vihreää viivaa
- jos muodostuu vain punainen viiva ja/tai sininen viiva ilman vihreää
viivaa (kontrolliviiva). Suorita uusi testi!
Pakkaus sisältää:
- Koeputket
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Reagenssi A:n (saliiniliuos) ja Reagenssi B:n (näytelaimennin)
Käyttöohjeet

Testin suorittamiseen tarvitaan lisäksi:
- Steriilit näytteenottotikut
- Kertakäyttöisiä pipettejä ja koeputkia
- Kertakäyttökäsineet
- Ajastinkello
Näytteen suoritus:
Testien, näytteenottotikkujen ja kontrollien tulee olla huoneenlämpöisiä (15–30 °C) ennen
testin suorittamista. Älä avaa testipakkausta ennen kuin olet valmis suorittamaan testin. Tuo
huoneenlämpöön vain tarvittava määrä testejä.
Nasaalinäyte (ota steriilillä näytteenottotikulla näyte sieraimesta pyörittämällä tikkua
sieraimessa). Suorita testi mahdollisimman pian näytteenotosta.
1) Laita 10 tippaa Reagenssia A puhtaaseen koeputkeen ja aseta välittömästi näytteenottotikku
putkeen.
2) Sekoita liuosta pyörittämällä tikkua voimakkaasti putken seinämiä vastaan vähintään 10
kertaa. Purista näytteenottotikun vanuosaa putken reunamaa vasten, jotta kaikki liuos tikusta
jää putkeen. Poista näytteenottotikku.
3) Lisää 3 tippaa Reagenssia B. Sekoita liuosta kertakäyttöpipetillä vähintään 10 kertaa.
4) Ota huoneenlämpöinen testiliuska pakkauksesta ja käytä se mahdollisimman pian.
5) Aseta testiliuska koeputkeen liuskan valkoinen pää edellä, siten ettei liuskan kärjessä olevat
merkkinuolet kosketa näyteliuosta.
6) Lue tulos 10 minuutin kuluttua.
Nasaalihuuhtelu- tai imulimanäyte:
1) Pipetoi 6 tippaa nasaalihuuhtelu- tai imunäytettä puhtaaseen koeputkeen.
2) Lisää 3 tippaa Reagenssia B koeputkeen. Sekoita liuosta kertakäyttöpipetillä vähintään 10
kertaa.
3) Ota huoneenlämpöinen testiliuska pakkauksesta ja käytä se mahdollisimman pian.
4) Aseta testiliuska koeputkeen liuskan valkoinen pää edellä, siten ettei liuskan kärjessä olevat
merkkinuolet kosketa näyteliuosta.
5) Lue tulos 10 minuutin kuluttua.
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