طرزالعملهای ارجاع فوری
رصف برای استفاده تحت مجوز استفاده عاجیل ()EUA
برای استفاده تشخییص البراتواری
ً
رصفا Rx

برای طرزالعملهای مکمل به داخل بسته درج شده مراجعه کنید.
قبل از انجام تست ،طرزالعمل مکمل تست ،بشمول طرزالعملهای
ر
کنتول کیفیت توصیه شده را بخوانید.

همه نمونههای کلنییک باید قبل از رشوع تست در درجه حرارت اتاق باشند.
زمان و درجه حر ر
انجام سنجش در خارج از محدوده ی
نامعتت داشته باشد.
ارن ارائه شده ممکن است نتایج
ر
زمان و درجه حر ر
سنجشهان که در محدوده ی
ی
تعیی شده انجام نیمشوند باید تکرار شوند.
ارن
ی
ی
تاری خ انقضا :قبل از استفاده ،انقضای مجزای هر بسته یا کارتن ربیون را معاینه کنید .از ی
تست که تاری خ انقضا باالی لیبل آن گذشته است استفاده نکنید.

طرزالعمل تست
1
تمام محلول معرف را در
تیوب معرف بریزید .تیوب معرف
را دور دهید تا محلول حل شود.
نوت :در تمام زمان تست
تیوب معرف باید
در نگهدارنده تیوب باشد

3

2
سواب مریض را در تیوب
معرف بگذارید .هنگام فشار دادن س
به سمت پایان و کنار تیوب معرف
سواب را حداقل  3بار بغلتانید.

سواب را به مدت  1دقیقه
ی
باق
در تیوب معرف
بگذارید .اگر زمان تفری خ
خییل کوتاه یا خییل
ی
طوالن باشد ،ممکن است
نامعتت
نتایج نادرست یا
ر
واقع دهد.

با غلتاندن سواب ،همه مایع سواب را حداقل سه ()3
یی
برداشت سواب ،استخراج کنید .سواب را
بارهنگام
ی
مطابق با پروتوکول دفع فاضالت مواد مضه خود دور
بریزید.

4
نوار تست را با رتیهای رو به پایان در تیوب معرف قرار
بدهید .تا ی
زمان که تست مکمل نشده و برای قرائت
آماده نشده است ،نوار تست را دست نزنید یا حرکت
ندهید.
در  10دقیقه ،نوار تست را بردارید
و نتیجه را ظرف پنج ( )5دقیقه
تفسی نتایج در
با نظرداشت قسمت
ر
سمت دیگر این کارت ،قرائت کنید.
نوارهای تست باید ی
بی  10تا 15
ر
دقیقه قرائت شوند .اگر نوار بیشت از
دوره ی
زمان توصیه شده قرائت شود،
ی
نتایج مثبت کاذب ،منف کاذب یا
نامعتت ممکن است واقع شود.
ر

ر
کنتول کیفیت
خصوصیات ر
کنتول داخیل
کنیول روزانه این است که این ی
کنیول طرزالعمیل داخیل است .توصیه تولیدکننده برای ی
تست  QuickVue SARS Antigenبشمول خصوصیات ی
کنیولهای طرزالعمیل داخیل را برای ر ی
اولت نمونه تستشده هر روز ثبت کنید.
ی
ی
ی
ی
ی
تفسی ساده از نتایج مثبت و ی
ی
ی
منف ارائه یمدهد .ظاهر شدن یک رلت کنیول طرزالعمیل یآن با نشان دادن جریان کاق و حفظ صحت عملیان نوار تست ،کنیول مثبت را فراهم یمکند .اگر یک رلت کنیول طرزالعمیل یآن در عرض
فارمت نتیجه دو رنگه ،یک
ر
نامعتی است.
 10دقیقه در نوار تست ایجاد نشود ،نتیجه تست
ی
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درست انجام شده است .در عرض  10دقیقه ،ساحه نتیجه باید سفید ایل گالن روشن باشد و اجازه تفسی واضح نتیجه تست را بدهد .اگر رنگ پسزمینه ی
کنیول ی
با پاک کردن رنگ پسزمینه سخ یک ی
ی
تفسی نتیجه
باق بماند و با
منف داخیل ارائه یمشود و تأیید یمکند که تست به
ر
ر
ی
ً
نامعتی است .اگر این اتفاق واقع شود ،طرزالعمل را مرور کنید و تست را با یک نمونه جدید مریض و یک نوار تست جدید تکرار کنید .نمونههای مریض یا معرفها را نیمتوان مجددا استفاده کرد.
تست تداخل داشته باشد ،نتیجه تست
ی
ر
خارج
ر
کنتول کیفیت
ی
خارج استفاده کرد.
ی
همچنان برای نشان دادن عملکرد مناسب معرفها و طرزالعمل سنجش ،یمتوان از کنیولهای
یافت در محموله تست شده باشد  -و در صورت لزوم ذریعه طرزالعملهای ی
کنیولهای مثبت و ی
آپریی تعلیم ندیده ،کویدل توصیه یمکند که ی
برای هر ی
مشوط بر اینکه هر کیت مختلف در ی
منف یک بار برای هر محموله جدید بسته  -ر
کنیول کیفیت داخیل شما و مطابق با مقررات
ایالت و فدرال یا الزامات اعتبار ر
محیل ،ی
بخش ،اجرا شود.
ی
ر
ی
خارج باید از طرزالعمل تست تشی ح شده داخل بسته درج شده استفاده شود.
ی
هنگام تست کنیولهای
ی
اگر ی
پشتیبان تخنیکال  Quidelدر تماس شوید.
کنیوله ا مطابق انتظار عمل نکردند ،تست را تکرار کنید یا قبل از تست نمونههای مریض با

تفست نتایج
نتیجه مثبت*:
لت ی
کنیول طرزالعمیل آن در ده ( )10دقیقه ،نشاندهنده یک نتیجه مثبت برای حضور ی
لی تست گالن ایل شخ و ظاهر شدن یک ر ی
ظاهر شدن هر یک از سایههای از یک ی
آنتجن  SARSاست .نتایج به مدت پنج ( )5دقیقه پس از زمان خواندن
ی
ر
توصیه شده ثابت خواهند ماند .نتیجه را بعد از پنج دقیقه قرائت نکنید .اگر نوار بعد از دوره ی
زمان توصیه شده قرائت شود ،نتایج مثبت کاذب ،ی
نامعتی ممکن است واقع شود.
منف کاذب یا
ی

*نتایج مثبت،عفونت همزمان با سایر پاتوجنها را رد نیمکند.
لت ی
* از نزدیک نگاه کنید! این یک نتیجه مثبت است .ی
لت تست بسیار ضعیف و گالن و یک ر ی
حت اگر یک ر ی
کنیول یآن مشاهده کردید ،باید نتیجه را مثبت راپور بدهید.
ی
لی ر
 =Cی
کنتول
 =Tی
لی تست

نتیجه ی
منف**:
ر
ی
ی
لی کنتول طرزالعمیل آن نشان یمدهد که ی
در ده ( )10دقیقه ،ظاهر شدن فقط ی
شناسان نشده است .نتایج به مدت پنج ( )5دقیقه پس از زمان خواندن توصیه شده ثابت خواهند ماند .اگر نوار بیشی از دوره زمان توصیه شده
آنتجن SARS
ی
ر
قرائت شود ،نتایج مثبت کاذب ،ی
نامعتی ممکن است واقع شود.
منف کاذب یا
ی

منف باید منحیث مورد احتمایل در نظر گرفته شود و در صورت لزوم ،برای مدیریت مریض ،تأیید با سنجش ماليکویل ممکن است انجام شود .در پروگرامهای تست سلسلهای ،تست تاییدی ی
اضاق با تست ماليکویل برای نتایج ی
**نوت :نتایج ی
منف ممکن است پس از ر ی
دومت نتیجه
ً
ی
ی
ی
ی
منف برای مریضان بدون عالئم ضوری باشد ،اگر احتمال عفونت  SARS-CoV-2بلند باشد ،مثال در شخص که در تماس نزدیک با کووید19-یا مشکوک در قرار گرفت در معرض کووید 19-یا در جوامع با شیوع بلند عفونت است.
ی
ی
ی
در صورت کم بودن احتمال ابتال به عفونت  ،SARS-CoV-2مانند افراد بدون مواجهه شناخته شده با  SARS-CoV-2یا ساکن در جوامع با شیوع کم ،ممکن است تست تأییدی اضاق با تست ماليکویل برای نتایج مثبت رنی ضوری باشد.

نامعتت:
نتیجه
ر
ی ی
ی
ی
ی
نامعتی است.
گالن تا سخ ظاهر شود ،نتیجه
ی
اگر در ده ( )10دقیقه ،رلت کنیول طرزالعمیل یآن ظاهر نشود ،حت اگر سایهای از یک رلت تست ی
اگر در ده ( )10دقیقه ،رنگ پسزمینه پاک نشد و قرائت تست مختل شود ،نتیجه ر ی
نامعتی است.
نی
ی
نامعتی باشد ،باید یک تست جدید با یک نمونه جدید مریض و یک نوار تست جدید انجام شود.
اگر نتیجه
ی
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جانت است که امکان تشخیص فوری و با کیفیت ی
تست ی
ری
پروتئت نوکلئوکپسید از  SARS-CoV-2در نمونههای سواب نارس داخیل ( )NSرا طرز مستقیم از افراد مشکوک به کووید19
آنتجن
آنتجن  QuickVue SARSیک طرزالعمل ایمونوایس جریان ی
ر
ر
توسط ارائهدهنده مراقبتهای صیح آنها فراهم یمکند .پنج روز اول سوع عالئم یا از افراد بدون عالئم یا سایر دالیل اپیدمیولوجیک برای مشکوک شدن به کووید 19-که دو بار در دو یا سه روز با حداقل  24ساعت و حداکی  36ساعت فاصله ر ی
بت
ی
تستها ،تست شود .تست کردن به البراتوارهای محدود یمشود که بر بنیاد اصالحیههای بهبود البراتوار کلنییک سال  42 U.S.C. §263a (CLIA), 1988تأیید شده اند و رسایط الزم برای انجام تستهای پیچیدگ متوسط ،بلند یا منظور نشده را پوره
یمکنند .این تست برای استفاده در نقطه مراقبت ( )POCمجاز است ،ی
یعت در رسایط مراقبت از مریض که تحت تصدیقنامه انضاف از حقوق  ،CLIAتصدیقنامه انطباق ،یا تصدیق اعتبار کار یمکنند .تست  QuickVue SARS Antigenر ی
بت SARS-
 CoVو  SARS-CoV-2تفاوت تشخیص نیمدهد.
تست  QuickVue SARS Antigenر ی
بت  SARS-CoVو  SARS-CoV-2تفاوت تشخیص نیم دهد.
پیشوی ی
پروتئت نوکلئوکپسید  SARS-CoV-2است .طرز کیل آنتیجن در سوابهای ر
ری
بیت (نارس) در مرحله حاد عفونت قابل تشخیص است .نتایج مثبت ،نشان دهنده وجود آنتیجنهای وایریس است ،اما ارتباط کلنییک
شناسان آنتیجن
نتایج آن برای
ی
ی
ی
ی
ی
.
.
.
شناسان شده ،ممکن است علت قطیع مرییص نباشد البراتوارهای داخل
یان یا عفونت همزمان با سایر وایرسها را رد نیمکند عامل
ی
سابقه مریض و سایر معلومات تشخییص برای تعی رت وضعیت عفونت ضوری است نتایج مثبت ،عفونت باکی ی
ایاالت متحده و قلمروهای آن موظفند همه نتایج را به مقامات صیح عمویم مربوطه راپور دهند.
کنیول عفونت استفاده شود .نتایج ی
منف عفونت  SARS-CoV-2را رد نیمکند و نباید منحیث مبنای ضف تصمیمات معالجوی یا مدیریت مریض ،بشمول تصمیمات ی
نتایج ی
اخی مریض ،سابقه و وجود عالئم و نشانههای
منف باید در زمینه مواجهه ر
ی
ی
ی
.
کلنییک مطابق با کووید 19-منظور شود و در صورت ضورت برای مدیریت مریض ،با تست مالیکویم تایید شود برای پروگرامهای تست سلسلهای ،اگر احتمال عفونت  SARS-CoV-2بلند باشد ،تست تاییدی اضاق با تست ماليکویل برای نتایج منف
دومت نتیجه ی
منف برای مریضان بدون عالئم یضوری باشد .طرز مثال شخص که در تماس نزدیک با کووید19-یا مشکوک در قرار ی ی
ری
گرفت در معرض کووید  19-یا در جوامع با شیوع بلند عفونت است .در صورت کم بودن احتمال ابتال به
ممکن است بعد از
ی
ی
ی
عفونت  ،SARS-CoV-2مانند افراد بدون مواجهه شناخته شده با  SARS-CoV-2یا ساکن در جوامع با شیوع کم ،ممکن است تست تأییدی اضاق با تست ماليکویل برای نتایج مثبت رنی ضوری باشد.
اقبت در نظر گرفته شده است .تست ی
تست  QuickVue SARS Antigenبرای استفاده توسط پرسونل تعلیم دیده البراتوار کلنییک و افراد تعلیم دیده در ماحولهای مر ی
آنتجن  QuickVue SARSفقط برای استفاده تحت مجوز استفاده عاجیل
سازمان غذا و دوا است.

برای هشدارها و اقدامات احتیایط ،جمعآوری و جابجان نمونه ،و ی
کنیول کیفیت به بستهبندی ضمیمهشده مراجعه کنید.
ی

مجوز استفاده عاجیل  -هشدار و اقدامات احتیایط

در ایاالتمتحده آمریکا ،این محصول ذریعه  FDAتصدیق یا تایید نشده است؛ اما توسط  FDAتحت یک  EUAبرای استفاده توسط البراتوارهای مجاز ،مجاز قرار داده شده است که توسط البراتوارهای ر ی
اجسی شده  ،U.S.C. §263a 42 ،CLIAکه
ی
پیچیدگ متوسط ،باال یا منظور نشده را پوره یمکنند .این محصول برای استفاده در ) Point of Care (POCمجاز است ،ی
یعت در ماحولهای مراقبت از مریض که تحت مجوز ضفنظر ،مجوز انطباق ،یا مجوز اعتبار
الزامات را برای انجام تستهای
ری
پروتئت  SARS-CoV-2مجاز است ،و برای کدام وایرس یا پتوجن دیگر مجاز نیست .این محصول فقط برای مدت زمان اعالمیه وجود رساییط مجاز است که مجوز استفاده عاجیل از دستگاههای
 CLIAعمل یمکنند .این محصول فقط برای تشخیص
تشخیص البراتواری را برای ر ی
تعیت و/یا تشخیص کووید 19-طبق بخش ) 564(b)(1قانون غذا ،دوا و حفظ الصحه USC § 360bbb-3(b)(1) 21 ،است ،مگر اینکه اعالمیه فسخ شود یا مجوز زودتر لغو شود.

مساعدت

ً
ی
پشتیبان تخنیکال ( 800.874.1517 Quidelدر ایاالت متحده) یا  ،858.552.1100از دوشنبه ایل جمعه ،از ساعت  7:00صبح ایل  5:00بعد از چاشت ،به وقت پاسفیک در تماس شوید.
نمی
اگر در مورد استفاده از این محصول سؤایل دارید ،لطفا با ی
اگر خارج از ایاالت متحده هستید ،با توزی ع کننده محیل یا با  technicalsupport@quidel.comدر تماس شوید .همچنان ممکن است مشکالت سیستم تست از طریق پرو
طت  MedWatchبه  FDAراپور شود (تلیفون ;800.FDA.1088 :فکس.)http://www.fda.gov/medwatch ;800.FDA.0178 :
رام راپوردیه محصوالت ی

قبل از استفاده از طرزالعملهای ارجاع فوری،
داخل بسته را طرز مکمل مطالعه کنید .این یک ورقه داخل بسته
مکمل نیست.
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