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1. Utilizare preconizată 

Se utilizează pentru diagnosticare in-vitro. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus 
Sample diluent este destinat diluării probelor coprologice umane netratate de la 
persoane cu simptome de gastroenterită, testate cu testul rapid RIDA®QUICK 
Rotavirus (N0903) sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003). 

Produsul este destinat doar utilizării profesionale. 

2. Scurtă prezentare și explicare a testului 

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent este furnizat ca accesoriupentru 
testele RIDA®QUICK Tests (consultați Secțiunea 1. Utilizare preconizată). 

3. Principiul testului 

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent conține soluție de diluare a 
probei, gata de utilizare, pentru testele rapide RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) sau 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003). 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent se utilizează pentru diluarea 
probelor coprologice înainte de a fi utilizate cu testul rapid RIDA®QUICK Rotavirus 
(N0903) sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003). 

4. Reactivi furnizați 

Un pachet conține 25 de flacoane cu soluție de diluare a probei. 
 

Tabelul 1: Reactivi furnizați  

Componentele trusei Cantitate Descriere 

 Tube   
Capac galben 

25 × 1,5 mL Soluție de diluare a probei; gata de 
utilizare 

5. Instrucțiuni de depozitare 

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de manipulare din Tabelul 2 și să depozitați 
produsul imediat după utilizare conform informațiilor specificate. După data expirării 
sau perioada recomandată pentru păstrarea produsului deschis, garanția de calitate 
nu mai este valabilă.  
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Tabelul 2: Condiții și informații pentru depozitare 

 
Temperatura 

de depozitare 

Durata maximă 

de depozitare 

Alte observații privind 

depozitarea 

nedeschis 2 - 30 °C 
Se poate utiliza 

doar până la data 
expirării 

- 

deschis 2 - 30 °C 
Se poate utiliza 

doar până la data 
expirării 

Flacoanele deschise sau 
cu capacul deșurubat nu 
trebuie păstrate, ci 
trebuie aruncate. 

6. Reactivi necesari care nu sunt furnizați 

6.1 Reactivi 

Reactivi 

RIDA®QUICK Rotavirus  

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi 

6.2 Echipamente de laborator 

Echipamentele de laborator necesare sunt cele utilizate pentru efectuarea testelor 
rapide RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi. 

7. Avertismente și măsuri de precauție pentru utilizatori 

Acest produs trebuie utilizat doar de personal de laborator calificat. 
Trebuie respectate regulile de lucru (bunele practici) ale laboratoarelor medicale. În 
timpul efectuării testelor rapide RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi, respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Nu 
picurați cu pipeta probe sau reactivi folosind gura. Evitați contactul cu leziuni ale pielii 
și mucoase. Purtați echipament de protecție personală (mănuși adecvate, halat de 
laborator, ochelari de protecție) când manipulați reactivii și probele. Spălați-vă pe 
mâini după ce ați terminat de utilizat produsul. Nu fumați, nu mâncați și nu beți în 
zonele în care sunt manipulate probele. 

Materialele periculoase sunt indicate conform instrucțiunilor de etichetare a acestora.  
Puteți găsi mai multe detalii privind Fișa cu date de securitate (Safety Data Sheet, 
SDS) căutând după numărul articolului pe https://clinical.r-biopharm.com/search/. 

Utilizatorii au responsabilitatea de a elimina corect RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Sample diluent după utilizare. Respectați reglementările 
naționale privind aruncarea deșeurilor. 

Asigurați-vă că diluați o cantitate corectă de probă și că extrageți o cantitate corectă 
de probă diluată, în vederea aplicării. 



4  2022-01-07 RIDAQUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent 

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană: Raportați toate evenimentele adverse 
grave asociate produsului către R-Biopharm AG și autoritățile naționale 
competente. 

8.  Procedura de testare 

Înainte de utilizare, aduceți RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent la 
temperatura camerei (20 - 25 °C). 
Pentru testarea probei, pregătiți caseta de testare așa cum este descris în 
instrucțiunile de utilizare a testului rapid RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi. 
Nu utilizați RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent dacă flaconul  Tube , 
care conține soluția de diluare a probei, este deteriorat sau era deja desigilat. 
Evitați contaminarea încrucișată, în general. 
Nu reutilizați flacoanele  Tube  care conțin soluție de diluare a probei rămasă. 

8.1 Diluarea probei 

Deșurubați cu grijă capacul flaconului  Tube  cu soluție de diluare a probei. 

Probă coprologică solidă sau semisolidă 
Dacă proba coprologică este solidă sau semisolidă, folosiți vârful striat al aplicatorului 
atașat de capac pentru a colecta aproximativ 50 - 100 mg din probă (Figura 1). 

 

Figura 1: Flaconul  Tube  cu soluție de diluare a probei 

Notă: colectați din cel puțin trei zone diferite ale probei, pentru a obține o 
probă cât mai reprezentativă posibil. 

 

Puneți aplicatorul cu proba în flaconul  Tube  cu soluție de diluare a probei. 
Înșurubați strâns capacul și agitați bine, pentru a obține o suspensie omogenă. 
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Probă coprologică lichidă sau semilichidă 
Dacă proba coprologică este lichidă sau semilichidă, colectați 100 µL cu pipeta de 
unică folosință furnizată în trusa RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi (până la a doua protuberanță) și adăugați cantitatea 
colectată în flaconul  Tube  cu soluție de diluare a probei. Înșurubați strâns capacul și 
agitați bine, pentru a obține o suspensie omogenă. 

8.2 Testarea probei 

Suspensia omogenă a probei poate fi utilizată acum, conform instrucțiunilor pentru 
testele rapide RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus 
Combi. 
Rupeți vârful capacului cu filet. Țineți flaconul  Tube  cu soluția de diluare a probei 
vertical deasupra zonei de aplicare a probei și aplicați 4 picături în deschizătura 
casetei de testare. Așteptați 5 minute și citiți rezultatul testului. Pentru evaluare, 
consultați instrucțiunile de utilizare a testului rapid RIDA®QUICK Rotavirus sau 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi. 
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8.3 Protocol scurt 
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1. Deșurubați capacul flaconului  Tube  cu soluția de diluare a probei.  
2. Diluarea probei în soluția de diluare: 
a. Probă coprologică solidă: Folosiți aplicatorul pentru a colecta 50 - 100 mg 

din proba coprologică. 
b. Probă coprologică lichidă: Folosiți pipeta de unică folosință furnizată în 

trusa RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi 
pentru a colecta 100 µL din proba coprologică lichidă. 

3. Înșurubați strâns capacul și amestecați bine, până când se omogenizează 
suspensia. 

4. Rupeți vârful capacului. 
5. Puneți 4 picături în zona pentru aplicarea probei a casetei RIDA®QUICK 

Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus. 
6. Așteptați 5 minute, după care citiți rezultatul. 

9. Limitări ale metodei 

1. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent se utilizează doar împreună 
cu testul rapid RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus 
Combi. 

2. Acest produs trebuie utilizat în conformitate cu regulamentul privind bunele 
practici de laborator (BPL). RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent 
se utilizează doar în strictă conformitate cu instrucțiunile pentru testele rapide 

RIDAQUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi furnizate 
de producător.  
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10. Istoricul versiunilor 

Numărul versiunii Secțiune și denumire 

2011-08-11 Versiunea anterioară 

2022-01-07 Revizuire generală și structurarea pe secțiuni 

11. Explicația simbolurilor 

Simboluri generale 

 Se utilizează pentru diagnosticare in vitro 

 Respectați manualul de utilizare 

 Numărul lotului 

 A se utiliza înainte de 

 Temperatura de depozitare 

 Numărul articolului 

 Număr de teste 

 Data producerii 

 Producătorul 

 Produsul nu este destinat utilizării în scop personal 

 Produsul nu este destinat testării la punctul de îngrijire 

 A nu se refolosi 

 
 

Simboluri specifice testului 
 

 Tube   Soluție de diluare a probei 

 


