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Ταχεία δοκιμή για την ποιοτική ανίχνευση του ιού της γρίπης τύπου Α και Β σε 
ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα, φαρυγγικά επιχρίσματα ή δείγματα ρινικής αναρρόφησης. 

Μόνο για επαγγελματική in vitro διαγνωστική χρήση. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

Το Rapid Test Influenza A+B είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσολογική δοκιμή για 
την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Influenza A και B σε δείγματα ρινοφαρυγγικών 
επιχρισμάτων, φαρυγγικών επιχρισμάτων ή ρινικής αναρρόφησης. Προορίζεται να 
βοηθήσει στην ταχεία διαφορική διάγνωση των ιογενών λοιμώξεων της γρίπης  τύπου Α και 
Β. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η Influenza (κοινώς γνωστή ως «γρίπη») είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική, οξεία ιογενής 
λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια που διασπείρεται  
εύκολα μέσω αερολυμάτων και σταγονιδίων του βήχα και του φτερνίσματος που περιέχουν 
ενεργό ιό.1 Επιδημίες γρίπης εμφανίζονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 
και του χειμώνα. Οι ιοί τύπου Α είναι συνήθως πιο διαδεδομένοι από τους ιούς τύπου Β και 
σχετίζονται με τις πιο σοβαρές επιδημίες γρίπης, ενώ οι λοιμώξεις τύπου Β είναι συνήθως 
πιο ήπιες. 

Ο χρυσός κανόνας της εργαστηριακής διάγνωσης είναι η κυτταρική καλλιέργεια 14 
ημερών με μία εκ ποικιλίας κυτταρικών σειρών που μπορούν να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη του ιού της γρίπης.2 Η κυτταρική καλλιέργεια έχει περιορισμένη κλινική 
χρησιμότητα, καθώς τα αποτελέσματα λαμβάνονται πολύ αργά στην κλινική πορεία για 
αποτελεσματική παρέμβαση στον ασθενή. Η Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης με 
Αντίστροφη Μεταγραφή (RT-PCR) είναι μια νεότερη μέθοδος που είναι γενικά πιο 
ευαίσθητη από την καλλιέργεια, με βελτιωμένα ποσοστά ανίχνευσης έναντι της καλλιέργειας 
κατά 2-23% .3 Ωστόσο, το RT-PCR είναι ακριβό, πολύπλοκο και πρέπει να εκτελείται σε 
εξειδικευμένα εργαστήρια. 

Το Rapid Test Influenza A+B ανιχνεύει ποιοτικά την παρουσία αντιγόνου Influenza A ή 
/ και Influenza B σε ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ή φαρυγγικά επιχρίσματα ή δείγματα 
ρινικής αναρρόφησης, παρέχοντας αποτελέσματα εντός 15 λεπτών. Η δοκιμή χρησιμοποιεί 
αντισώματα ειδικά για τα Influenza A και Influenza B για την επιλεκτική ανίχνευση του 
αντιγόνου Influenza A και Influenza B σε ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα, φαρυγγικά 
επιχρίσματα ή δείγματα ρινικής αναρρόφησης. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Το Rapid Test Influenza A+B είναι μια ποιοτική, ανοσολογική δοκιμή πλευρικής ροής 
για την ανίχνευση νουκλεοπρωτεϊνών Influenza A και Influenza B σε ρινοφαρυγγικά 
επιχρίσματα, φαρυγγικά επιχρίσματα ή δείγματα ρινικής αναρρόφησης. Σε αυτήν τη δοκιμή, 
αντισώματα ειδικά για τις νουκλεοπρωτεΐνες Influenza A και Influenza B επικαλύπτονται 
χωριστά στις περιοχές γραμμής δοκιμής του test. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το εξαχθέν 
δείγμα αντιδρά με τα αντισώματα έναντι της Influenza A και/ή Influenza B που βρίσκονται 
επικαλυμμένα σε σωματίδια. Το μείγμα μετακινείται ανοδικά στη μεμβράνη για να 
αντιδράσει με τα αντισώματα έναντι της Influenza A και/ή Influenza B και δημιουργεί μία ή 
δύο έγχρωμες γραμμές στις περιοχές δοκιμής. Η παρουσία έγχρωμης γραμμής σε μία ή και 
στις δύο περιοχές δοκιμής δείχνει θετικό αποτέλεσμα. Για να χρησιμεύσει ως διαδικαστικός 
έλεγχος, μια έγχρωμη γραμμή θα εμφανίζεται πάντα στην περιοχή ελέγχου εάν η δοκιμή 
έχει εκτελέσει σωστά. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Η δοκιμή περιέχει αντισώματα anti-Influenza A και B ως αντιδραστήρια δέσμευσης και 
αντισώματα anti-Influenza A και B ως αντιδραστήρια ανίχνευσης. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες σε αυτό το φύλλο οδηγιών πριν εκτελέσετε τη δοκιμή. 

1. Μόνο για επαγγελματική in vitro διαγνωστική χρήση. Να μην χρησιμοποιείται μετά την 
ημερομηνία λήξης. 

2. Το test πρέπει να παραμένει στη σφραγισμένη θήκη μέχρι τη χρήση. 
3. Όλα τα δείγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά επικίνδυνα και η διαχείρισή 
τους να γίνεται όπως με κάποιον μολυσματικό παράγοντα. 
4. Η χρησιμοποιημένη δοκιμή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Φυλάσσεται συσκευασμένο σε θερμοκρασία δωματίου ή ψύχεται (2-30 °C). Η δοκιμή 
είναι σταθερή έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη σφραγισμένη θήκη. Η 
δοκιμή πρέπει να παραμείνει στο σφραγισμένη θήκη μέχρι τη χρήση. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. 

Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

• Δείγμα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος 
Εισαγάγετε με ασφάλεια έναν αποστειρωμένο στυλεό στη ρινική κοιλότητα και συλλέξτε το 
δείγμα περιστρέφοντας απαλά έναντι του ρινικού τοιχώματος. 

• Δείγμα φαρυγγικού επιχρίσματος 
Εισαγάγετε έναν αποστειρωμένο στυλεό στη φαρυγγική κοιλότητα και συλλέξτε το δείγμα 
τρίβοντας μερικές φορές στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωµα και τις αμυγδαλές. Προσέξτε ώστε 
να μην καλυφθεί με σάλιο ο στυλεός. 

• Δείγμα ρινικής αναρρόφησης 
Συνδέστε έναν καθετήρα αναρρόφησης σε μια παγίδα αναρρόφησης που είναι 
προσαρτημένη σε μια συσκευή αναρρόφησης, εισαγάγετε τον καθετήρα στη ρινική 
κοιλότητα από ένα ρουθούνι, εκκινήστε τη συσκευή και συλλέξτε το δείγμα. Βυθίστε έναν 
αποστειρωμένο στυλεό στο δείγμα ρινικής αναρρόφησης που έχετε συλλέξει, βεβαιώνοντας 
ότι το δείγμα έχει προσκολληθεί στον στυλεό. 

ΥΛΙΚΑ  

Υλικά που παρέχονται  
• Κασέτες δοκιμών • Διάλυμα εξαγωγής • Σωλήνες εξαγωγής 

• Αποστειρωμένοι στυλεοί • Φυλλάδιο οδηγιών • Σταθμός εργασίας • Σταγονόμετρα 
Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται  

• Χρονόμετρο • Συσκευή αναρρόφησης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αφήστε τη δοκιμή, το δείγμα και το διάλυμα εξαγωγής να ισορροπήσουν σε θερμοκρασία 
δωματίου (15-30 °C) πριν από τη δοκιμή. 

1. Αφαιρέστε τη δοκιμαστική κασέτα από τη σφραγισμένη θήκη αλουμινίου και 
χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν συντομότερα. Βέλτιστα αποτελέσματα θα επιτευχθούν εάν 
η δοκιμή πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα της θήκης αλουμινίου. 
2. Τοποθετήστε τον σωλήνα εξαγωγής στον σταθμό εργασίας. Κρατήστε ανάποδα το 
φιαλίδιο του διαλύματος εξαγωγής και πιέστε ώστε το διάλυμα να ρεύσει στον σωλήνα 
εξαγωγής χωρίς να αγγίζει τα άκρα του. Προσθέστε 10 σταγόνες διαλύματος εξαγωγής 
(περίπου 400 μl) στον σωλήνα εξαγωγής (1). 
3. Τοποθετήστε το δείγμα επιχρίσματος στον σωλήνα εξαγωγής. Περιστρέψτε τον στυλεό 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα ενώ πιέζετε την κεφαλή στο εσωτερικό του σωλήνα για να 
απελευθερώσετε το αντιγόνο (2). 
4. Αφαιρέστε τον στυλεό ενώ πιέζετε την κεφαλή του στο εσωτερικό του σωλήνα εξαγωγής 
για να εξαγάγετε από αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό. Απορρίψτε τον στυλεό 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο διάθεσης απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου (3). 
5. Τοποθετήστε το σταγονόμετρο στο πάνω μέρος του σωλήνα εξαγωγής. Τοποθετήστε την 
κασέτα δοκιμής σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια (4). 
6. Προσθέστε τρεις σταγόνες διαλύματος (περίπου 120 μl) στην υποδοχή δείγματος και 
στη συνέχεια εκκινήστε το χρονόμετρο. 
7. Περιμένετε να εμφανιστούν οι έγχρωμες γραμμές. Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 15 λεπτά. 
Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά από 20 λεπτά. 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(Ανατρέξτε στην παραπάνω εικόνα)  
Θετικό Influenza A:* Εμφανίζονται δύο ξεχωριστές έγχρωμες γραμμές. Μία έγχρωμη 
γραμμή θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) και μια άλλη έγχρωμη γραμμή 
θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή δοκιμής Influenza A (Α). Το θετικό αποτέλεσμα 
στην περιοχή δοκιμής Influenza A δείχνει ανίχνευση αντιγόνων Influenza A στο δείγμα. 
Θετικό Influenza Β:* Εμφανίζονται δύο ξεχωριστές έγχρωμες γραμμές. Μία έγχρωμη 

γραμμή θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) και μια άλλη έγχρωμη γραμμή 
θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή δοκιμής Influenza Β (Β). Το θετικό αποτέλεσμα 
στην περιοχή δοκιμής Influenza Β δείχνει ανίχνευση αντιγόνων Influenza Β στο δείγμα. 
Θετικό Influenza A και Influenza Β:* Εμφανίζονται τρεις ξεχωριστές έγχρωμες 
γραμμές. Μία έγχρωμη γραμμή θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) και 
δύο έγχρωμες γραμμές θα πρέπει να εμφανίζονται στην περιοχή δοκιμής Influenza A (A) 
και Influenza Β (Β). Θετικό αποτέλεσμα στην περιοχή δοκιμής Influenza A και Influenza Β 
δείχνει ανίχνευση αντιγόνων Influenza A και Influenza Β στο δείγμα. 
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του χρώματος στην περιοχή της γραμμής δοκιμής (Α ή Β) θα 
ποικίλει με βάση την ποσότητα του αντιγόνου Influenza A και Β που υπάρχει στο δείγμα. 
Επομένως, οποιαδήποτε απόχρωση στην περιοχή δοκιμής (Α ή Β) πρέπει να θεωρείται 
θετικό δείγμα. 
Αρνητικό: Εμφανίζεται μία έγχρωμη γραμμή στην περιοχή ελέγχου (C). Χωρίς εμφανή 
έγχρωμη γραμμή στην περιοχή δοκιμής (Α ή Β). 
Άκυρο: Η γραμμή ελέγχου δεν εμφανίζεται. Ο ανεπαρκής όγκος δείγματος ή οι 
λανθασμένες τεχνικές κατά τη διαδικασία είναι οι πιο πιθανές αιτίες για την αποτυχία της 
γραμμής ελέγχου. Ελέγξτε τη διαδικασία και επαναλάβετε τη δοκιμή με μια νέα κασέτα. Εάν 
το πρόβλημα παραμένει, διακόψτε αμέσως τη χρήση του κιτ δοκιμής και επικοινωνήστε με 
τον τοπικό σας διανομέα. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος 
Εσωτερικοί διαδικαστικοί έλεγχοι περιλαμβάνονται στη δοκιμή. Μία κόκκινη γραμμή 

που εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) είναι ένας εσωτερικός θετικός διαδικαστικός 
έλεγχος. Επιβεβαιώνει επαρκή όγκο δείγματος και σωστή τεχνική κατά τη διαδικασία. Ένα 
καθαρό φόντο είναι ένας εσωτερικός αρνητικός διαδικαστικός έλεγχος. Εάν η δοκιμή 
λειτουργεί σωστά, το φόντο στην περιοχή αποτελεσμάτων πρέπει να είναι λευκό έως 
ανοιχτό ροζ και να μην παρεμβάλλεται στην ικανότητα ανάγνωσης του αποτελέσματος. 
Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος 

Θετικοί / αρνητικοί μάρτυρες δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κιτ. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την ορθή εργαστηριακή πρακτική (GLP), οι έλεγχοι αυτοί συνιστώνται. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Το Rapid Test Influenza A+B προορίζεται μόνο για επαγγελματική in vitro διαγνωστική 
χρήση. Η δοκιμή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του ιού της Influenza Α 
ή / και Β σε ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα, φαρυγγικά επιχρίσματα ή δείγματα ρινικής 
αναρρόφησης. Ούτε η ποσοτική τιμή ούτε ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης του ιού 
Influenza Α ή / και Β μπορούν να προσδιοριστούν με αυτή την ποιοτική δοκιμή. 

2. Το Rapid Test Influenza A+B υποδεικνύει μόνο την παρουσία του ιού της Influenza Α ή / 
και Β στο δείγμα, τόσο από ζωντανά όσο και από νεκρά στελέχη Influenza Α ή / και Β. 

3. Όπως και με όλα τα διαγνωστικά test, όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται 
σε συνδυασμό με άλλες κλινικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο γιατρό. 

4. Αρνητικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από αυτό το κιτ δοκιμής πρέπει να επιβεβαιώνεται 
με καλλιέργεια. Αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει εάν η συγκέντρωση του ιού που 
υπάρχει στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα δεν είναι επαρκής ή είναι κάτω από το ανιχνεύσιμο 
επίπεδο της δοκιμής. 

5. Περίσσεια αίματος ή βλέννας στο δείγμα επιχρίσματος μπορεί να επηρεάσει την 
απόδοση της δοκιμής και μπορεί να αποφέρει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. 

6. Η ακρίβεια της δοκιμής εξαρτάται από την ποιότητα του δείγματος επιχρίσματος. Ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη συλλογή ή αποθήκευση 
δειγμάτων. 

7. Η χρήση συνταγογραφούμενων και μη ρινικών spray σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί 
να επηρεάσει τα αποτελέσματα, οδηγώντας σε άκυρα ή λανθασμένα αποτελέσματα 
δοκιμών. 

8. Θετικό αποτέλεσμα για Influenza Α ή / και Β δεν αποκλείει την υποκείμενη συλλοίμωξη 
με άλλο παθογόνο, επομένως θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα υποκείμενης 
βακτηριακής μόλυνσης. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Το Rapid Test Influenza A+B έχει συγκριθεί με ένα κορυφαίο RT-PCR του εμπορίου. Η 
συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων δεν είναι μικρότερη από 97%. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ   

Ευαισθησία, εξειδίκευση και ακρίβεια 

Το Rapid Test Influenza A+B αξιολογήθηκε με δείγματα που ελήφθησαν από τους 
ασθενείς. Το RT-PCR χρησιμοποιείται ως μέθοδος αναφοράς για το Rapid Test Influenza 
A+B. Τα δείγματα θεωρήθηκαν θετικά εάν το RT-PCR έδειξε θετικό αποτέλεσμα. Τα 
δείγματα θεωρήθηκαν αρνητικά εάν το RT-PCR έδειξε αρνητικό αποτέλεσμα. 

 



Δείγμα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος 

 

Τύπου Α Τύπου Β 

RT-PCR 
Σύνολο 

RT-PCR 
Σύνολο 

Θετικό Αρνητικό Θετικό Αρνητικό 

Influenza 
A+B 

Θετικό 100 2 102 85 2 87 

Αρνητικό 1 180 181 2 200 202 

Σύνολο 101 182 283 87 202 289 

Σχετική Ευαισθησία 99,00% 97,70% 

Σχετική Εξειδίκευση 98,90% 99,00% 

Ακρίβεια 98,90% 98,60% 

 

Δείγμα φαρυγγικού επιχρίσματος 

 

Τύπου Α Τύπου Β 

RT-PCR 
Σύνολο 

RT-PCR 
Σύνολο 

Θετικό Αρνητικό Θετικό Αρνητικό 

Influenza 
A+B 

Θετικό 58 1 59 65 1 66 

Αρνητικό 3 150 153 4 162 166 

Σύνολο 61 151 212 69 163 232 

Σχετική Ευαισθησία 95,10% 94,20% 

Σχετική Εξειδίκευση 99,30% 99,40% 

Ακρίβεια 98,10% 97,80% 

 

Δείγμα ρινικής αναρρόφησης 

 

Τύπου Α Τύπου Β 

RT-PCR 
Σύνολο 

RT-PCR 
Σύνολο 

Θετικό Αρνητικό Θετικό Αρνητικό 

Influenza 
A+B 

Θετικό 46 2 48 94 1 95 

Αρνητικό 0 241 241 2 158 160 

Σύνολο 46 243 289 96 159 255 

Σχετική Ευαισθησία 100% 97,90% 

Σχετική Εξειδίκευση 99,20% 99,40% 

Ακρίβεια 99,30% 98,80% 

 

Αντιδραστικότητα με το στέλεχος της γρίπης του ανθρώπου 

Το Rapid Test Influenza A+B δοκιμάστηκε με τα ακόλουθα στελέχη ανθρώπινης γρίπης και 
παρατηρήθηκε μια διακριτή γραμμή στις κατάλληλες περιοχές γραμμής δοκιμής: 

 

Ιός Influenza A Ιός Influenza Β 

A/NWS/33 10(H1N1) B/R5 

A/Hong Kong/8/68(H3N2) B/Russia/69 

A/Port Chalmers/1/73(H3N2) B/Lee/40 

A/WS/33(H1N1) B/Honk Kong/5/72 

A/New Jersey/8/76(HswN1)  

A/Mal/302/54(H1N1)  

A/chicken/Yuyao/2/2006 (H5N1)  

A/swine/Hubei/251/2001 (H9N2)  

A/Duck/Hubei/216/1983(H7N8)  

A/Duck/Hubei/137/1982(H10N4)  

A/Anhui/1/2013 (H7N9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος εξειδίκευσης με διάφορα στελέχη ιών 

Περιγραφή Επίπεδο δοκιμής 

Ανθρώπινος αδενοϊός C 5.62 x 105 TCID50/ml 

Ανθρώπινος αδενοϊός B 1.58 x 104 TCID50/ml 

Αδενοϊός τύπου 10 3.16 x 103 TCID50/ml 

Αδενοϊός τύπου 18 1.58 x 104 TCID50/ml 

Ανθρώπινος κορωνοϊός OC43 2.45 x 106 LD50/ml 

Ιός Coxsackie Α9 
2.65 x 104 LD50/ml 

1.58 x 105 TCID50/ml 

Ιός Coxsackie Β5 1.58 x 107 TCID50/ml 

Ιός ανθρώπινου έρπη 5 1.58 x 104 TCID50/ml 

Ηχοϊός 2 3.16 x 105 TCID50/ml 

Ηχοϊός 3 1 x 104 TCID50/ml 

Ηχοϊός 6 3.16 x 106 TCID50/ml 

Ιός απλού έρπη 1 1.58 x 106 TCID50/ml 

Ιός ανθρώπινου έρπη 2 2.81 x 105 TCID50/ml 

Ανθρώπινος ρινοϊός 2 2.81 x 104 TCID50/ml 

Ανθρώπινος ρινοϊός 14 1.58 x 106 TCID50/ml 

Ανθρώπινος ρινοϊός 16 8.89 x 106 TCID50/ml 

Ιλαρά 1.58 x 104 TCID50/ml 

Παρωτίτιδα 1.58 x 104 TCID50/ml 

Ιός Sendai 8.89 x 107 TCID50/ml 

Ιός παραϊνφλουέντζας 2 1.58 x 107 TCID50/ml 

Ιός παραϊνφλουέντζας 3 1.58 x 108 TCID50/ml 

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός 8.89 x 104 TCID50/ml 

Ανθρώπινος αναπνευστικός 
συγκυτιακός ιός 

1.58 x 105 TCID50/ml 

Rubella 2.81 x 105 TCID50/ml 

Varicella-Zoster 1.58 x 103 TCID50/ml 

TCID50 = (Tissue Culture Infectious Dose) Μολυσματική δόση καλλιέργειας ιστών είναι η 

αραίωση του ιού που υπό τις συνθήκες της ανάλυσης αναμένεται να μολύνει το 50% των 
ενοφθαλμισμένων τρυβλίων. 
LD50 = (Lethal Dose) Θανατηφόρα δόση είναι η αραίωση του ιού που υπό τις συνθήκες της 

ανάλυσης αναμένεται να σκοτώσει το 50% των ενοφθαλμισμένων θηλαζόντων ποντικών. 

Ακρίβεια 

Intra-Assay＆Inter-Assay  

H ακρίβεια στην ίδια και σε διαφορετικές δοκιμές έχει προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας 
πέντε δείγματα τυπικού ελέγχου Influenza. Τρεις διαφορετικές παρτίδες Rapid Test 
Influenza A+B έχουν δοκιμαστεί χρησιμοποιώντας Αρνητικό, Ασθενές και Ισχυρό Αντιγόνο 
Influenza A και Influenza Β. Δέκα αντίγραφα κάθε επιπέδου δοκιμάστηκαν κάθε μέρα για 3 
συνεχόμενες ημέρες. Τα δείγματα ταυτοποιήθηκαν σωστά > 99% των δοκιμών. 

Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα 

Οι ακόλουθοι οργανισμοί δοκιμάστηκαν σε 1,0x108 org / ml και όλοι βρέθηκαν να είναι 
αρνητικοί όταν δοκιμάστηκαν με το Rapid Test Influenza A+B: 

Arcanobacterium Pseudomonas aeruginosa 

Candida albicans Staphylococcus aureus subspaureus 

Corynebacterium Staphylococcus epidermidis 

Enterococcus faecalis Staphylococcus saprophylicus 

Enterococcus faecium Streptococcus agalactiae 

Escherichia coli Streptococcus bovis 

Haemophilus 
Streptococcus dysgalatiae / 

subsp.dysgalatiae 

Moraxella catarrhalis 
Streptococcus oralis formerly 

Streptococcus 

Neisseria gonorrhoeae Streptococcus pneumoniae 

Neisseria lactamica Streptococcus pygenes 

Nesseria subllava Streptococcus salivarius 

Proleus vulgaris Streptococcus sp group F. type 2 
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