
Reagent

1 Reagent
2

4 x

4 x

1 min

15 x 5–10 min

1 Tillsätt 4 droppar av 
reagens 1 (röd färg) i 

extraktionsröret. Tillsätt 
4 droppar av reagens 2 
(färglös) i extraktionsröret. 
Blanda lösningen genom 
att försiktigt snurra röret. 
Lösningen får en gul färg.   

4 Ta fram testkassetten 
och placera den 

på ett plant underlag. 
Sätt på dropphatten på 
extraktionsröret och tillsätt 
3 droppar av lösningen 
från extraktionsröret 
i provbrunnen. Läs av 
resultatet efter 5 minuter 
men inte senare än 10 
minuter. 

2 Ta halsprovet med 
den medföljande 

provpinnen och 
sätt provpinnen i 
extraktionsröret med den 
gula lösningen. Rör om 
kraftigt med provpinnen 
genom att rotera den 15 
gånger i extraktionsröret 
under 1 minut.

3 Kläm ihop röret och 
vrid upp provpinnen, 

så att vätskan pressas 
ur provpinnen. Kassera 
provpinnen. 

Kortbeskrivning
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Positivt resultat
Två linjer framträder. 
En blå linje framträder i 
kontrollregionen (C) och 
en röd linje framträder i 
testregionen (T).

Negativa resultat
En blå linje framträder 
i kontrollregionen (C). 
Ingen linje framträder i 
testregionen (T).

Ogiltigt resultat
Ingen färgad linje framträder 
i kontrollregionen (C).
Upprepa provtagning och 
analys med ett nytt testkit. 
Om problemet kvarstår, 
kontakta support på Aidian.

Tolkning av resultat

T   T   T   T   T   

C   C   C   C   C   

För utförlig 
metodbeskrivning, 
se inlagan i 
förpackningen.
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Ytterligare information

Acro Strep A Kassett

Snabbtest kassett för detektion av Strep A antigen
• Streptococcus pyogenes, även kallad Strep A eller GAS som signifikant orsakas av faryngitis. Streptokock faryngit är ofta svår att 

skilja från en virusinfektion och med hjälp av snabbtestet erbjuds en snabb och ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka Strep A 
infektioner mer exakt. Acro Strep A kassett är en kvalitativ, lateral flödesimmunoanalys för detektering av Strep A antigen av ett 
halsprov med en svabpinne. Resultatet kan avläsas på mindre än 10 minuter.     

Lätt att använda
• Enkel testprocedur

• Tydliga färgreaktioner för enkel resultattolkning

Pålitlig och snabb
• Pålitliga resultat på mindre än 10 minuter

• Positiva och negativa kontroller är inkluderande

• Interna kontroller säkerställer korrekt testfunktion

Reference:
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Endast för professionell in vitro diagnostic användning

Provtagning och provhantering
• Provta halsen med den sterila provtagningspinnen som medföljer kitet. Provtagningspinnar som innehåller modifierat 

Stuarts eller Amiesmedium kan också användas med den här produkten. Ta prov från tonsillerna och andra inflamme-
rade områden. Undvik att vidröra tungan, kinderna och tänderna med provtagningspinnen.

• Testet bör utföras omgående efter provtagningen. Annars ska provpinnen förvaras i tomt sterilt och välförslutet rent 
plaströr upp till 8 timmar vid rumstemperatur eller 72 timmar vid 2–8 °C.
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