
Reagent

1 Reagent
2

4 x

4 x

1 min

15 x 5–10 min

1 Tilsæt 4 fulde 
dråber rød reagens 1 

til ekstraktions røret 
efterfulgt af 4 fulde dråber 
farveløst reagens 2. Bland 
opløsningen ved at svinge 
ekstraktions røret forsigtigt. 
Farven på opløsningen 
skifter til gul. 

4 Placer testkassetten 
på en ren og 

plan overflade. Placer 
dråbehætten på 
ekstraktionsrøret og tilsæt 
tre dråber af eluaten 
til prøvebrønden. Start 
timeren. Aflæs resultatet 
efter 5 minutter. Resultatet 
kan ikke fortolkes efter 
henstand i 10 minutter. 

2 Anbring hals pode
pinden i ekstraktionens 

røret. Bevæg hals pode
pinden kraftigt rundt 15 
gange og efterlad pinden i 
ekstraktionen røret i 1 minut.

3 Pres hals podepinden 
mod indersiden af   

røret og klem på røret mens 
hals podepinden fjernes 
og det meste af væsken 
forbliver i røret. Kassér hals 
podepinden.

Kort brugsvejledning
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Positivt resultat
To linjer vises. En blå linje 
vises i kontrol linje region 
(C) og en rød linje vises i 
testlinje region (T).

Negativt resultat
En blå linje vises i 
kontrollinje region (C). 
Ingen linje vises på testlinje 
region (T).

Ugyldigt resultat
Kontrollinje (C) fejler og 
udebliver. Gennemgå 
proceduren og gentag 
testen med en ny test.
Hvis problemet fortsætter, 
afbryd brugen af testkittet 
og kontakt Aidian’s 
repræsentant.

Fortolkning af resultaterne

T   T   T   T   T   

C   C   C   C   C   

Læs venligst 
brugsvej ledningen 
inden testen 
udføres.



Produkt Produkt nr. Vare nr.

Acro Strep A Cassette, 20 tests 6404156 154585

811703DK, 01/2022. 

Yderligere Information

Acro Strep A Cassette

Hurtig test til påvisning af Strep Aantigen
• Streptococcus pyogenes, også kaldet Strep A eller GAS, er en betydelig årsag til faryngitis. Streptokokk faryngitis og er ofte 

vanskelig at skelne fra viral infektion1, og en hurtig test er kost effektiv og en hurtig måde at påvise Strep Ainfektioner nøjagtigt. 
Acro Strep A Kassette test er en kvalitativ lateral flow immunoassay test til påvisning af Strep Aantigener ved halspodning. 
Resultaterne er tilgængelig på mindre end 10 minutter.

Let at bruge
• Enkel testprocedure

• Klare farvereaktioner til let resultat tolkning

Pålidelig og hurtig
• Pålidelige resultater på mindre end 10 minutter

• Positive og negative kontroller inkluderet

• Intern kontrol sikrer korrekt testfunktion

Reference:

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 til professionel in vitro diagnostisk brug

Prøveindsamling og håndtering
• Tag halspodningen  med den sterile vatpind, der følger med i sættet. Transport pode pinde indeholdende 

modificerede Sturat’seller Amiesmedium kan også bruges. 

• Udfør testen umiddelbart efter prøveopsamling. Halspode prøven kan opbevares i en ren, tør beholder op til 8 timer 
ved stuetemperatur eller 72 timer ved 2–8 °C.
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