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PROCEDUR
VARNING: Om du köper en multipack, kontrollera att den sterila pinnen, den sterila tungan, provröret och dropparen inte har använts tidigare (dessa engångsmaterial kan inte användas
två gånger).
1) Tvätta händerna med varmt vatten och tvål, skölj med rent vatten och torka.
2) Lägg arbetsfacket på en ren, torr, plan yta. Placera det tomma provröret i plast i ett av facken i arbetsfacket. -fig. A
3) Samla provet:
- Öppna förpackningen med tungdämparen och låt den ligga i förpackningen och bredvid dig.
- Öppna förpackningen som innehåller den sterila pinnen. Undvik att vidröra bomullsspetsen och ta bort pinnen med plasthandtag. -fikon. B
- Stå framför en spegel, luta huvudet bakåt och öppna munnen så mycket som möjligt.
- Plocka upp tungan med ena handen och platta tungan.
- Använd den andra handen för att placera pinnen nära halsen. Rör vid baksidan av halsen - området runt mandlarna och någon röd eller smärtsam del (mjuk gom,) med bomullstoppen.
Det rekommenderas att du vrider pinnen eftersom det ökar mängden uppsamlat prov. Om du har svårt, be någon att hjälpa dig att samla in provet. -fig. D
4) När du har samlat provet, sätt in bomullstoppspinnen i det medföljande provröret i plast som du tidigare hade placerat i arbetsstationen. -fig. E
5) Öppna injektionsflaskan STREP A TEST - R1 genom att endast skruva av det blå locket (lämna den vita delen ordentligt förseglad), tillsätt sedan 4 droppar i provröret och stäng den
med locket. -fig. F
6) Öppna sedan injektionsflaskan STREP A TEST - R2 genom att endast skruva av det gröna locket (lämna den vita delen ordentligt förseglad), tillsätt sedan 4 droppar i provröret och
stäng den med locket. -fig. G
7) Håll pinnans plasthandtag och vrid pinnen mot provrörets sidor ungefär tio gånger för att blanda lösningen noggrant. Låt svabbpinnarna ruva i 2-5 minuter. -fig. H
8) Ta bort provröret (med pinnen och extraktionsvätskan kvar) i slutet av inkubationsperioden från arbetsstationen. Tryck med tummen och pekfingret på provrörets sidor för att släppa
ut så mycket vätska som möjligt från bomullstoppens bomullsspets och samla det i provröret. Ta bort pinnen. -fig I
Kasserar pinnen och sätt tillbaka provröret i ett av facken i arbetsstationen.
9) Lägg till den medföljande dropparen i provröret i plast. -fig. L
10) Dispensera 1 droppe i brunnen i testfället. -fig. M OBS: Om den utmatade droppen innehåller luftbubblor, lägg till ytterligare en droppe.
11) Läs resultaten efter 5 minuter (några positiva resultat kan ses efter bara 1 minut). Läs inte efter 10 minuter.

RESULTAT TOLKNING
LÄS RESULTATET EFTER 5 MINUTER.
LÄS INTE RESULTATET EFTER 10 MINUTER.
POSITIVT RESULTAT
Två färgade band visas i läsfönstret med T (test) och C (kontroll). T-bandet kan vara mindre intensivt (lättare) än C-linjen. Detta
resultat innebär att testet har upptäckt förekomsten av Streptococcus A-specifika antigener i provet. Du bör kontakta en läkare.
NEGATIVT RESULTAT
Ett färgat band visas endast under C (kontroll) -tecknet.
Detta resultat är negativt och betyder att inga Streptococcus A-antigener har detekterats i provet från svalget eller att deras
mängd är för låg för att detekteras.
INTE GILTIGT RESULTAT
Inga band visas eller det finns en linje endast under T (test) -tecknet och inte under C (kontroll) -tecknet. I det här fallet är det inte
möjligt att tolka resultatet av testet, vilket måste anses vara ogiltigt. Upprepa testet med ett nytt prov.

