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These instructions for use apply to the following reference / Ці інструкції з використання застосовні до такого 

виробу: 

PRODUCT / ВИРІБ 

REFERENCE / 

КОНТРОЛЬНИЙ 

НОМЕР 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System  
444200/  

VS-ABR124 

Table A 1. Reference for product to be used with the BD MAXTM System. / Контрольний номер виробу, який використовуватимуть із 

системою BD MAXTM System.  
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ENGLISH                                                                                                                      

1. Intended use 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System is an automated real-time RT-PCR test 

designed for the qualitative detection and differentiation of RNA from the Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B) 

and/or Human Respiratory Syncytial Virus A/B (RSV) in nasopharyngeal and oropharyngeal samples from individuals 

suspected of respiratory infection by their healthcare professional (HCP). This test is intended to be used as an aid 

in the identification of the presence of the Flu A, Flu B and/or RSV viral RNA. The assay uses the BD MAX™ System 

for automated extraction of RNA and subsequent real-time RT-PCR employing the reagents provided combined 

with universal reagents and disposables for the BD MAX™ system. RNA is extracted from respiratory specimens, 

amplified using RT-PCR and detected using fluorescent reporter dye probes specific for Flu A, Flu B and RSV. 

2. Summary and Explanation 

Influenza viruses belong to the Orthomyxoviridae family and cause the majority of viral lower respiratory tract 

infections. Influenza A and B are a significant cause of morbidity and mortality worldwide, considering that elderly 

and compromised individuals are especially at risk of developing severe illness and complications such as 

pneumonia. People feel some or all of these symptoms: fever or feeling feverish/chills, cough, sore throat, nasal 

stuffiness and discharge, myalgia, headaches, and anorexia. The influenza viruses can be spread from person to 

person in two different ways: through the air (large droplets and aerosols from sneezing and coughing), and by 

direct or indirect contact.  

Influenza A and B are an enveloped, single stranded RNA viruses that containing eight segmented strands of 

genome RNA, which typically encodes 11 or 12 viral proteins. The viral envelope, derived from the host plasma 

membrane, consists of a lipid bilayer containing transmembrane proteins, like hemagglutinin (HA) and 

neuraminidase (NA), and matrix proteins M1 and M2. Influenza A viruses are further classified into subtypes based 

on the antigenicity of their “HA” and “NA” molecules, whereas Influenza B is divided into 2 antigenically and 

genetically distinct lineages, Victoria and Yamagata. 

Human respiratory syncytial viruses A and B (RSV) belong to the Paramyxoviridae family and are the most important 

viral agents of acute respiratory infections. RSV is an enveloped, nonsegmented, negative, single stranded linear 

RNA genome virus. Respiratory syncytial virus is a common contributor of respiratory infections causing bronchitis, 

pneumonia, and chronic obstructive pulmonary infections in people of all ages. People often feel some or all of 

these symptoms: rhinorrhea, low-grade fever, cough, sore throat, headache, and wheezing. RSV is transmitted via 

large nasopharyngeal secretion droplets from infected individuals, close contact, or self-inoculation after touching 

contaminated surfaces. 

Diagnosis can be problematic, as a wide range of pathogens can cause acute respiratory infections presenting 

with similar clinical syndromes. Real-time PCR assays have been shown to be a sensitive and specific diagnostic 

tool for the detection of Influenza A, Influenza B and RSV viruses. 
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3. Principle of the procedure 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System is designed for the identification of 

Influenza A, Influenza B and/or RSV in respiratory samples. The detection is done in a one-step real-time RT-PCR 

format where the reverse transcription and the subsequent amplification of specific target sequence occur in the 

same reaction tube. The isolated RNA target is transcribed generating complementary DNA by reverse 

transcriptase which is followed by the amplification of a conserved region of the M1 gene for Flu A and Flu B and 

a conserved region of the N gene for RSV using specifics primers and a fluorescent-labelled probes. 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System is based on the 5´ exonuclease activity 

of DNA polymerase. During DNA amplification, this enzyme cleaves the probe bound to the complementary DNA 

sequence, separating the quencher dye from the reporter. This reaction generates an increase in the fluorescent 

signal which is proportional to the quantity of the target template. This fluorescence is measured on the BD MAX™ 

System. 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System contains in each tube all the 

components necessary for real-time PCR assay (specific primers/probes, dNTPS, buffer, polymerase, reverse-

transcriptase) in an stabilized format, as well as an internal control to monitor the extraction process and/or inhibition 

of the polymerase activity.  

Target Channel Gene 

Influenza A 475/520 M1 gene 

Influenza B 585/630 M1 gene 

RSV 630/665 N gene 

Internal Control (IC) 530/565 - 

Table 1. Target, channel and genes. 

4. Reagents provided 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System includes the following materials and 

reagents detailed in Table 2: 

Reagent/Material  Description  Barcode Amount 

Flu A, Flu B & RSV 

 reaction tube 

A mix of enzymes, primers-probes, 

buffer, dNTPs, stabilizers and internal 

control in stabilized format 

1A foil  

2 pouches of 12 

transparent 

tubes  

Rehydration Buffer 

tube 

Solution to reconstitute the stabilized 

product 
11 foil 

1 pouch of 24 

transparent 

tubes 
Table 2. Reagents and materials provided in VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System with Cat. N°. VS-

ABR124 (444200). 

5. Reagents and equipment to be supplied by the user 

The following list includes the materials and equipment that are required for use but not included in the VIASURE Flu 

A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System. 

• Real-time PCR instrument: BD MAX™ System (Ref: 441916) 
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• BD MAX™ ExK™ TNA-3 (Ref: 442827 or 442828) 

• BD MAX™ PCR Cartridges (Ref: 437519) 

• Vortex. 

• Micropipettes (accurate between 2 and 1000 µL). 

• Filter tips. 

• Powder-free disposable gloves 

6. Transport and storage conditions 

• The kits can be shipped and stored at 2-40ºC until the expiration date which is stated on the label. 

• After opening the aluminum pouches which contain the reaction tubes, the product can be used up to 28 

days. 

7. Precautions for users 

• The product is intended for use by professional users only, such as laboratory or health professionals and 

technicians, trained in molecular biological techniques. 

• For in vitro diagnostic use. 

• Do not use expired reagents and/or materials. 

• Do not use the kit if the label that seals the outer box is broken. 

• Do not use reagents if the protective box is open or broken upon arrival. 

• Do not use reagents if the protective pouches are open or broken upon arrival.  

• Do not use reagents if desiccant is not present or broken inside reagent pouches. 

• Do not remove desiccant from reagent pouches. 

• Close protective pouches of reagents promptly with the zip seal after each use. Remove any excess air in the 

pouches prior to sealing. 

• Do not use reagents if the foil has been broken or damaged. 

• Do not mix reagents from different pouches and/or kits and/or lots. 

• Protect reagents from humidity. Prolonged exposure to humidity may affect product performance.  

• Keep components away from light.   

• In cases where other PCR tests are conducted in the same general area of the laboratory, care must be taken 

to ensure that the VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System, BD MAX™ ExK™ 

TNA-3 extraction kit, any additional reagents required for testing and the BD MAX™ System are not 

contaminated. Always avoid microbial and ribonuclease (RNase)/deoxyribonuclease (DNase) contamination 

of reagents. The use of sterile RNase/DNase-free disposable aerosol resistant or positive displacement pipette 

tips is recommended. Use a new tip for each specimen. Gloves must be changed before manipulating 

reagents and cartridges (BD MAX™ PCR Cartridge). 

• To avoid contamination of the environment by amplicons, do not break apart the BD MAX™ PCR Cartridge 

after use. The seals of the BD MAX™ PCR Cartridge are designed to prevent contamination. 

• Design a unidirectional workflow. It should begin in the Extraction Area and then move to the Amplification 

and Detection Area. Do not return samples, equipment and reagents to the area in which the previous step 

was performed. 

• Follow Good Laboratory Practices. Wear protective clothing, use disposable gloves, goggles and mask. Do 

not eat, drink, smoke or apply cosmetic products in the working area. Wash your hands after finishing the test.  
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• Samples must be treated as potentially infectious and/or biohazardous, as well as all the reagents and 

materials that have been exposed to the samples and they must be handled according to the national safety 

regulations. Take necessary precautions during the collection, transport, storage, handling, and disposal of 

samples. 

• Samples and reagents must be handled in a biological safety cabinet. Use personal protective equipment 

(PPE) consistent with current guidelines for the handling of potentially infectious samples. Dispose of waste in 

compliance with local and state regulations. 

• Regular decontamination of commonly used equipment is recommended, especially micropipettes and work 

surfaces. 

• In accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), VIASURE Real Time PCR Detection Kits do not 

require Material Safety Data Sheets on account of their classification as non-hazardous to health and the 

environment, because they do not contain substances and/or mixtures which meet the hazard classification 

criteria available in Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP), or which are in concentrations higher than the value 

established in the mentioned regulation for their declaration. 

• Consult the BD MAX™ System User’s Manual for additional warnings, precautions and procedures.  

8. Test procedure  

8.1. Sample collection, storage and transport 

The VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System has been tested 

nasopharyngeal/oropharyngeal swabs that were obtained by flexible nasopharyngeal nylon flocked swabs, 

immediately placed in viral transport medium (Vircell, Spain). Additional respiratory specimens from symptomatic 

patients could be tested according to the literature (i.e. nasal/deep nasal/nasopharyngeal swabs, combined nasal 

and oropharyngeal swab, nasopharyngeal/nasal/tracheal aspirates, nasopharyngeal/nasal/oropharyngeal 

washes, bronchoalveolare lavage (BALs), sputum). Other types of samples must be validated by the user.  

Collection, storage and transport of specimens should be maintained per the conditions validated by the user. 

Overall, respiratory samples should be collected and labelled appropriately in clean containers with or without 

transport media (depending on sample type) and processed as soon as possible to guarantee the quality of the 

test. The specimens should be transported at 2 to 8°C for up to 5 days, following the local and national regulations 

for the transport of pathogen material. For long term transport (more than 5 days), we recommend shipping at     -

20ºC or lower. It is recommended to use fresh specimens for the test. The samples can be stored at 2 to 8°C for up 

to 5 days or frozen at -20°C or ideally at -70°C for conservation. Repeated freeze-thaw cycles should be avoided 

in order to prevent degradation of the sample and nucleic acids. 

The nasopharyngeal/oropharyngeal swabs must be collected, transported and stored according to appropriate 

laboratory guidelines. For details, refer to the CDC guideline (Specimen collection guidelines. Website 

https://www.cdc.gov/urdo/downloads/SpecCollectionGuidelines.pdf) and the IDSA guideline (Miller, J. M., 

Binnicker, M. J., Campbell, S., ... & Pritt, B. S. (2018). A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis 

of infectious diseases: 2018 update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for 

Microbiology. Clinical Infectious Diseases, 67(6), e1-e94).  

 

https://www.cdc.gov/urdo/downloads/SpecCollectionGuidelines.pdf
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8.2. Sample preparation and RNA extraction 

Perform the sample preparation according to the recommendations in the instructions for use of extraction kit used, 

BD MAX™ ExK™ TNA-3. Note that some other samples may require pre-processing. Application-specific extraction 

preparation procedures should be developed and validated by the user.  

When using nasopharyngeal or oropharyngeal specimens: 

1. Pipette 200-400 µL of respiratory clinical specimen into a BD MAX™ ExK™ TNA-3 Sample Buffer Tube and close 

the tube with a septum cap. Ensure complete mixing by vortexing the sample at high speed for 1 minute. 

Proceed to BD MAX™ System Operation.   

8.3. PCR protocol 

Note: Please, refer to the BD MAX™ System User’s Manual for detailed instructions. 

8.3.1. Creating PCR test program for VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR 

Detection Kit for BD MAX™ System 

Note: If you have already created the test for the VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD 

MAX™ System, you can skip step 8.3.1 and go directly to 8.3.2. 

1) On the “Run” screen of the BD MAX™ System, select the “Test Editor” tab. 

2) Click the “Create” button. 

3) In the Basic Information tab, within the “Test Name” window, name your test: i.e. VIASURE Flu A, Flu B & RSV. 

4) In the “Extraction Type” drop down menu, select “ExK TNA-3”. 

5) In the “Master Mix Format” drop down menu, choose “Type 5”. 

a. Note: Product may be used in combination with an additional VIASURE for BD MAX™ test, then select 

“Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with Rehydration Buffer (Type 5)”. 

6) In the “Sample extraction parameters” select “User defined” and adjust sample volume to the volume of 

clinical specimen used plus 550 µL. 

a. Example: If pipette 200 µL of respiratory clinical specimen into a BD MAX TNA-3 Sample Buffer Tube 

then set parameter to 750 µL.  

b. Note: maximum setting is 950 µL. 

7) In the “Ct Calculation” select “Call Ct at Threshold Crossing”. 

8) If running software version 5.00 or higher, in the “Custom Barcodes” select the following configuration: 

a. Snap-In 2 Barcode: 1A (concerning Flu A, Flu B & RSV reaction tube). 

b. Snap-In 3 Barcode: 11 (concerning Rehydration Buffer tube). 

c. Snap-In 4 Barcode: another VIASURE reaction tube (different foil) if you choose the format “Dual 

Master Mix Concentrated Lyophilized MM with Rehydration Buffer (Type 5)” (Section 8.3.1). 
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9) In “PCR settings” tab enter the following parameters: “Channel Settings”, “Gains” and “Threshold” (Table 

3). 

a. Note: Product may be used in combination with an additional VIASURE for BD MAX™ test, “PCR 

Settings” and “Test Steps” should be completed for Snap-In 2 (green) and Snap-In 4 (blue) 

positions. 

Channel Alias Gain Threshold  Ct Min Ct Max 

475/520 (FAM) Flu A 60 100 0 40 

530/565 (HEX) IC 80 300 0 35 

585/630 (ROX) Flu B 60 200 0 40 

630/665 (Cy5) RSV 60 150 0 40 

680/715 (Cy5.5) - 0 0 0 0 

Table 3. PCR settings. 

Note: It is recommended to set the minimum threshold values listed above for each channel as a starting point, but the final settings must be 

determined by the end-user during the result interpretation, in order to ensure that thresholds fall within the exponential phase of the 

fluorescence curves and above any background signal. The threshold value for different instruments may vary due to different signal 

intensities.  

10) In “PCR settings” tab enter the following parameters “Spectral Cross Talk” (Table 4), as well.  

  False Receiving Channel 

 Channel 475/520 530/565 585/630 630/665 680/715 

Excitation 

Channel 

475/520 - 0.0 0.0 0.0 0.0 

530/565 0.0 - 2.0 0.0 0.0 

585/630 0.0 0.0 - 0.0 0.0 

630/665 0.0 0.0 4.0 - 0.0 

680/715 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Table 4. Spectral cross-talk parameters. 

11) In “Test Steps” tab, enter the PCR protocol (Table 5). 

 

Step Name Profile Type Cycles Time 

(s) 

Temperature Detect 

Reverse transcription Hold 1 900 45ºC - 

Initial denaturation Hold 1 120 98ºC - 

Denaturation and 

Annealing/Extension 

(Data collection) 

2-

Temperature 
45  

10 95ºC - 

61.1 63ºC  

Table 5. PCR protocol. 

12) Click the “Save Test” button. 

 

8.3.2. BD MAX™ Rack set up  

1) For each sample to be tested, remove one Unitized Reagent Strips from the BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit. 

Gently tap each strip onto a hard surface to ensure that all the liquids are at the bottom of the tubes and 

load on the BD MAX™ System sample racks. 
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2) Remove the required number of BD MAX™ ExK™ TNA Extraction Tubes (B4) (white foil) from their protective 

pouch. Snap the Extraction Tube(s) (white foil) into its corresponding positions in the TNA strip (Snap position 

1, white colour coding on the rack. See Figure 1). Remove excess air, and close pouch with the zip seal. 

3) Determine and separate the appropriate number of Flu A, Flu B & RSV reaction tubes (1A foil) and snap 

into their corresponding positions in the strip (Snap position 2, green colour coding on the rack. See Figure 

1). 

a. Remove excess air, and close aluminium pouches with the zip seal.  

b. In order to carry out a correct rehydration, please make sure that the lyophilized product is in the 

bottom of the tube and is not adhered to the top area of the tube or to the foil seal. Gently tap 

each tube on a hard surface to make sure all the product is at the bottom of the tube. 

i. Note: If you choose the format “Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with 

Rehydration Buffer (Type 5)” (Section 8.3.1), determine and separate the appropriate 

number of additional VIASURE reaction tubes (different foil) and snap into their 

corresponding positions in the strip (Snap position 4, blue colour coding on the rack. See 

Figure 1). Remove excess air, and close aluminium pouches with the zip seal. 

4) Remove the required number of Rehydration Buffer tubes (11 foil) and snap into their corresponding 

positions in the strip (Snap position 3, non-colour coding on the rack. See Figure 1). Remove excess air and 

close the pouch with the zip seal. 

a. In order to ensure a correct transfer, please make sure that the liquid is in the bottom of the tube 

and is not adhered to the top area of the tube or to the foil seal. Gently tap each tube on a hard 

surface to make sure all the buffer is at the bottom of the tube. 

 

Figure 1. BD MAX™ TNA Reagent Strip (TNA) from the BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3. BD MAX™ Instrument set up  

1) Select the “Work List” tab on the “Run” screen of the BD MAX™ System software v4.50A or higher. 

2) In the “Test” drop down menu, select VIASURE Flu A, Flu B & RSV (if not already created see Section 8.3.1). 
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3) Select the appropriate kit lot number (found on the outer box of extraction kit used) from the pull-down 

menu (optional). 

4) Enter the Sample Buffer Tube identification number into the Sample tube window of the Work List, either 

by scanning the barcode with the scanner or by manual entry.  

5) Fill the Specimen/Patient ID and/or Accession window of the Work List and click the “Save” button. 

Continue until all Sample Buffer Tubes are entered. Ensure that the specimen/patient ID and the Sample 

Buffer Tubes are accurately matched. 

6) Place the prepared Sample Buffer Tube into the BD MAX™ Rack(s).  

7) Load the rack(s) into the BD MAX™ System (Rack A is positioned on the left side of the BD MAX™ System 

and Rack B on the right side). 

8) Place the required number of BD MAX™ PCR Cartridge(s) into the BD MAX™ System. 

9) Close the BD MAX™ System door. 

10) Click “Start Run” to begin the procedure. 

 

8.3.4. BD MAX™ report  

1) In main menu, click the “Results” button. 

2) Either double click on your run in the list or press the “view button”. 

3) Click on “Print”, select: “Run Details, Test Details and Plot…”. 

4) Click on “Print or Export button” on the “Run Reports” screen. 

 

 

9. Result interpretation 

For a detailed description on how to analyse data, refer to the BD MAX™ System User’s manual.  

The analysis of the data is done by the BD MAX™ software according to the manufacturer´s instructions. The BD 

MAX™ software reports Ct values and amplification curves for each detector channel of each samp le tested in 

the following way: 

- Ct value of 0 indicates that there was no Ct value calculated by the software with the specified Threshold (see 

Table 3). Amplification curve of the sample showing a “0” Ct value must be checked manually. 

- Ct value of -1 indicates that no amplification process has occurred.  

- Any other Ct value should be interpreted in correlation with the amplification curve and according to the sample 

interpretation guidelines outlined in Table 6. 

Check Internal Control signal to verify the correct functioning of the amplification mix. In addition, check that there 

is no report of BD MAX™ System failure.  

Results should be read and analysed using the following table: 
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Flu A 

(475/520) 

Flu B 

(585/630) 
RSV (630/665) 

Internal 

control 

(530/565) 

Interpretation 

+ + + +/-1 Flu A, Flu B and RSV RNA Detected1 

+ - - +/-1 
Flu A RNA Detected, Flu B and RSV RNA Not 

Detected1 

+ + - +/-1 
Flu A and Flu B RNA Detected, and RSV RNA Not 

Detected1 

+ - + +/-1 
Flu A and RSV RNA Detected, and Flu B RNA Not 

Detected1 

- + - +/-1 
Flu B RNA Detected, Flu A and RSV RNA Not 

Detected1 

- + + +/-1 
Flu B and RSV RNA Detected, Flu A RNA Not 

Detected1 

- - + +/-1 
RSV RNA Detected, Flu A and Flu B RNA Not 

Detected1 

- - - +2 Flu A, Flu B and RSV RNA Not Detected2 

- - - -2 

Unresolved (UNR) Result obtained in the presence 

of inhibitors in the PCR reaction or when a general 

problem (not reported by an error code) with the 

sample processing and/or amplification steps 

occurs.2 

IND IND IND IND 

Indeterminate assay result (IND). Due to BD MAXTM 

System failure. Assay result displayed in case of an 

instrument failure linked to an error code. 

INC INC INC INC 

Incomplete assay result (INC). Due to BD MAXTM 

System failure. Assay result displayed in case of 

failure to complete run. 
Table 6. Sample interpretation. 

+: Amplification occurred. 

-: No amplification occurred. 

 

1 A sample is considered positive if the Ct value obtained is less than 40. The Internal Control (IC) may or may not show 

an amplification signal. Sometimes, the IC detection is not necessary because a high copy number of the target can 

cause preferential amplification of target-specific nucleic acids. 

2 A sample is considered negative, if the sample shows no amplification signal in the detection system but the internal 

control is positive (Ct ≤ 35). An inhibition of the PCR reaction can be excluded by the amplification of internal control. 

In case of unresolved results (UNR), absence of internal control signal in negative sample it is recommended to repeat 

the assay. 

 

In case of a continued ambiguous result, it is recommended to review the instructions for use, the extraction process 

used by the user; to verify the correct performance of each RT-qPCR steps and review the parameters; and to 

check the sigmoid shape of the curve and the intensity of fluorescence.  

The results of the test should be evaluated by a health care professional in the context of medical history, clinical 

symptoms and other diagnostic tests. 
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10. Limitations of the test 

• The results of the test should be evaluated by a health care professional in the context of medical history, 

clinical symptoms and other diagnostic tests. 

• Although this assay can be used with other types of samples it has been validated with 

nashopharyngeal/oropharyngeal swabs. 

• For good test performance, the lyophilized product should be at the bottom of the tube and not adhered to 

the top area of the tube or the foil seal. Gently tap each tube on a hard surface to make sure all the product 

is at the bottom of the tube.  

• An appearance of the reaction mixture in stabilized format, normally found at the bottom of the tube, different 

from the usual one (without conical shape, inhomogeneous, smaller/larger in size and/or color different from 

whitish) does not alter the functionality of the test. 

• The quality of the test depends on the quality of the sample; proper extracted nucleic acid from respiratory 

samples must be extracted. 

• This test is a qualitative test and does not provide quantitative values or indicate the number of organisms 

present. 

• Extremely low levels of target below the limit of detection might be detected, but results may not be 

reproducible. 

• There is a possibility of false positive results due to cross-contamination by Flu A, Flu B and/or RSV, either samples 

containing high concentrations of target RNA or contamination due to PCR products from previous reactions. 

• False Negative results may arise from several factors and their combinations, including: 

o Improper specimens’ collection, transport, storage, and/or handling methods. 

o Improper processing procedures (including RNA extraction). 

o Degradation of the viral RNA during sample shipping/storage and/or processing. 

o Mutations or polymorphisms in primer or probe binding regions may affect detection of new or 

unknown Flu and/or RSV variants. 

o A viral load in the specimen below the limit of detection for the assay. 

o The presence of RT-qPCR inhibitors or other types of interfering substances. 

o Failure to follow instructions for use and the assay procedure. 

• A negative IC signal does not preclude the presence of Flu and/or RSV RNA in a clinical specimen. 

• A positive test result does not necessarily indicate the presence of viable viruses and does not imply that these 

viruses are infectious or are the causative agents for clinical symptoms. However, a positive result is indicative 

of the presence of targets viral sequences. 

• Negative results do not preclude Flu and/or RSV infection and should not be used as the sole basis for 

treatment or other patient management decisions. Optimum specimen types and timing for peak viral levels 

during infections caused by novel Influenza A strain have not been determined. The collection of multiple 

specimens (types and time points) from the same patient may be necessary to detect the virus.  

• If diagnostic tests for other respiratory illnesses are negative and the patient’s clinical presentation and 

epidemiological information suggest that Flu and/or RSV infection is possible, then a false negative result 

should be considered, and a re-testing of the patient should be discussed. 

• In the case of obtaining Unresolved, Indeterminate or Incomplete results using VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real 

Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System retesting will be required. Unresolved results may be due to the 
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presence of inhibitors in the sample or an incorrect rehydration of lyophilized reaction mix tube. If there is an 

instrument failure, Indeterminate or Incomplete results will be obtained. 

11. Quality control 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System contains an Internal Control (IC) in 

each reaction tube which confirms the correct performance of the technique. 

12. Performance characteristics 

12.1. Clinical sensitivity and specificity 

The clinical performance of VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System was tested 

using respiratory clinical samples (nasopharyngeal swabs) from patients with clinical suspicion of respiratory viral 

infections. The results were as follows: 

 Site Sample type Workflow Target 

1 

CerTest Biotec using samples 

from Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa 

(Zaragoza, Spain) 

nasopharyngeal 

swab 
BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit + BD MAX™ System 

Influenza A 

Influenza B 

RSV 

Table 7. Site, sample type, workflow and target. 

 

True positive and negative values, false positive and negative values, sensitivity, specificity values for VIASURE Flu A, 

Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System were calculated in relation to each comparator assay 

as shown in the following tables: 

Site Comparator assay Target TP TN FP FN Sensitivity Specificity 

1 

CLART® PneumoVir 

DNA array assay  + 

Flu A, Flu B & RSV-OSR 

for BD MAX™ (BioGX) 

Influenza A 38 50 0 3 0.92 (0.80-0.98) 1 (0.92-1) 

Influenza B 5 86 0 0 1 (0.47-1) 1 (0.95-1) 

RSV 15 76 0 0 1 (0.78-1) 1 (0.95-1) 

Cobas® Influenza A/B 

&RSV Nucleic Acid 

Test 

Influenza A 159 180 0 5 0.97 (0.93-0.99) 1 (0.98-1) 

Influenza B 100 241 3 0 1 (0.96-1) 0.98 (0.96-0.99) 

RSV 25 318 1 0 1 (0.86-1) 0.99 (0.98-1) 

Table 8. True positive and negative values, false positive and negative values, sensitivity and specificity values for VIASURE Flu A, 

Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System. 

 

In order to evaluate the compatibility of different sample matrices (nasopharyngeal swab, oropharyngeal swab 

and nasopharyngeal/oropharyngeal swab in VTM from Vircell), a compatibility study have been carried out. The 

obtained results showed that the three different sample matrices were compatible with the Flu A, Flu B & RSV 

reaction tube. 

 

Results show high agreement to detect Flu A, Flu B and RSV using VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection 

Kit for BD MAX™ System. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS-444200enuk1121 rev.00 

16 

12.2. Analytical sensitivity 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System has a detection limit of ≥ 10 genome 

copies per reaction for Flu A, ≥ 20 genome copies per reaction for Flu B and ≥ 2 genome copies per reaction for 

RSV with a positive rate of ≥95% (Figure 2, 3 and 4) on nasopharyngeal samples. 

Figure 2. Dilution series of Flu A (2*106-2*101 copies per reaction) template run on the BD MAX™ System (475/520 (FAM) channel).  

 

Figure 3. Dilution series of Flu B (2*106-2*101 copies per reaction) template run on the BD MAX™ System (585/630 (ROX) channel).  

 

Figure 4. Dilution series of RSV (2*106-2*101 copies per reaction) template run on the BD MAX™ System (630/665 (Cy5) channel). 
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12.3. Analytical specificity 

The specificity of the Flu A, Flu B and RSV assay was confirmed by testing a panel consisting of different 

microorganisms representing the most common respiratory pathogens. No cross-reactivity was detected between 

any of the following microorganisms tested, except the targeted pathogens of each assay:  

Cross-reactivity testing 

Human Adenovirus types 1-5, 8, 15, 

31, 40 and 41 
- 

Influenza A/Netherlands/398/2014 

(H3N2) virus (clade 3C.3a) 
-/+ 

Influenza A/chicken/Hong 

Kong/G9/1997 x PR8-IBCDC-2 

(H9N2) virus 

-/+ 

Bocavirus - 
Influenza A/Netherlands/2393/2015 

(H3N2) virus (clade 3C.2a) 
-/+ 

Influenza 

A/Chicken/Myanmar/433/2016 

(H9N2) virus 

-/+ 

Bordetella bronchiseptica  - 
Influenza A/Newcastle/607/2019 (H3N2) 

virus 
-/+ 

Influenza A/Hong Kong/1073/99 

(H9N2) virus 
-/+ 

Bordetella holmesii - 
Influenza A/New York/39/2012 (H3N2) 

virus 
-/+ 

Influenza A/Hong 

Kong/33982/2009 (H9N2) x PR8-

IDCDC-RG26 virus 

-/+ 

Bordetella parapertussis - Influenza A/Ohio/2/2012 (H3N2) virus -/+ Influenza B/Brisbane/60/2008 virus -/+ 

Bordetella pertussis - 
Influenza A/Perth/1001/2018 (H3N2) 

virus 
-/+ Influenza B/Colorado/6/2017 virus -/+ 

Chlamydia caviae - 
Influenza A/Singapore/INFIMH-16-

0019/2016 (H3N2) virus 
-/+ 

Influenza B/Malaysia/2506/2004 

virus 
-/+ 

Chlamydia psittaci genotype A 

and C 
- 

Influenza A/South Australia/55/2014 

(H3N2) virus 
-/+ Influenza B/Maryland/15/2016 virus -/+ 

Chlamydophila pneumoniae CM-1 - 
Influenza A/South Australia/55/2014, 

IVR-175 (H3N2) virus 
-/+ 

Influenza B/Netherlands/207/06 

virus 
-/+ 

Human coronavirus 229E, OC43, 

NL63 and HKU1 
- 

Influenza A/Switzerland/9715293/2013 

(H3N2) virus 
-/+ 

Influenza B/Netherlands/2518/2016 

(clade 1A) virus 
-/+ 

MERS Coronavirus - Influenza A/Texas/50/2012 (H3N2) virus -/+ Influenza B/Nevada/3/2011 virus -/+ 

SARS Coronavirus  

Strain Frankfurt 1 
- 

Influenza A/Thüringen/5/2017 (H3N2) 

virus (Clade 3C2a.1) 
-/+ 

Influenza B/New Jersey/1/2012 

virus 
-/+ 

SARS-CoV-2 strain 

BetaCoV/Germany/BavPat1/2020 

p.1 

- 
Influenza A/Uruguay/716/2007 

(H3N2)(NYMC X-175C) virus 
-/+ Influenza B/Texas/02/2013 virus -/+ 

SARS-CoV-2 strain 2019-nCoV/Italy-

INMI1 
- 

Influenza A/Victoria/210/2009(H3N2) 

virus 
-/+ Influenza B/Townsville/8/2016 virus -/+ 

SARS-CoV-2 isolate 

Australia/VIC01/2020 
- 

Influenza A/Victoria/361/2011 (H3N2) 

virus 
-/+ Influenza B/Canberra/11/2016 virus -/+ 

SARS-CoV-2 isolate Wuhan-Hu-1 - 
Influenza A/Victoria/361/2011 IVR-165 

(H3N2) virus 
-/+ Influenza B/Florida/4/2006 virus -/+ 

SARS-CoV-2 strain 

2019nCoV/USAWA1/2020 
- Influenza A/Anhui/01/2005 (H5N1) virus -/+ Influenza B/Florida/07/2004 virus -/+ 

Enterovirus 68 and 71 - 
Influenza A/Anhui/01/2005 x PR8-

IBCDC-RG6 (H5N1) virus 
-/+ 

Influenza B/Guangdong/120/2000 

virus 
-/+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS-444200enuk1121 rev.00 

18 

Cross-reactivity testing 

Enterovirus Echovirus 11 and 30 - 
Influenza A/chicken/Vietnam/NCVD-

016/2008 (H5N1) virus 
-/+ 

Influenza B/Hubei 

Wujiagang/158/2009 (NYMC BX-

39) virus 

-/+ 

Enterovirus Coxsackievirus A24, A9 

and B3  
- 

Influenza A/chicken/Vietnam/NCVD-

016/2008 x PR8-IDCDC-RG12 (H5N1) 

virus 

-/+ Influenza B/ Jiangsu/10/2003 virus -/+ 

Haemophilus influenzae MinnA - 
Influenza A/chicken/Vietnam/NCVD-

03/08 (H5N1) - PR8-IDCDC-RG25a virus 
-/+ 

Influenza B/Massachusetts/2/2012 

virus 
-/+ 

Influenza A/Brisbane/02/2018, IVR-

190 (H1N1)pdm09 virus 
-/+ 

Influenza A/chicken/Yunnan/1251/2003 

(H5N1) virus 
-/+ 

Influenza B/Netherlands/365/2016 

(clade 3) virus 
-/+ 

Influenza 

A/California/7/2009(H1N1)pdm09 

virus 

-/+ 
Influenza A/common magpie/Hong 

Kong/645/2006 (H5N1) virus 
-/+ Influenza B/Phuket/3073/2013 virus -/+ 

Influenza A/Dominican 

Republic/7293/2013 (H1N1)pdm09 

virus 

-/+ 
Influenza A/duck/Hunan/795/2002 

(H5N1) virus 
-/+ Influenza B/Texas/06/2011 virus -/+ 

Influenza A/Massachusetts/15/2013 

(H1N1)pdm09 virus 
-/+ Influenza A/Egypt/321/2007 (H5N1) virus -/+ Influenza B/Wisconsin/1/2010 virus -/+ 

Influenza A/Michigan/45/2015 

(H1N1)pdm09 virus 
-/+ 

Influenza A/Egypt/321/2007 x PR8-

IDCDC-RG11 (H5N1) virus 
-/+ 

Influenza B/Wisconsin/1/2010 BX-

41A virus 
-/+ 

Influenza A/Netherlands/1250/2016 

(H1N1)pdm09 virus (clade 6B.1) 
-/+ 

Influenza A/Egypt/3300-NAMRU3/2008 x 

PR8-IDCDC-RG13 (H5N1) virus 
-/+ Legionella bozemanii - 

Influenza A/New 

Caledonia/20/99(H1N1) virus 
-/+ 

Influenza A/Egypt/N03072/2010 (H5N1) 

x PR8-IDCDC-RG29 virus 
-/+ Legionella dumoffii - 

Influenza A/New York/18/2009 

(H1N1)pdm09 virus 
-/+ 

Influenza A/Hong Kong/213/2003 

(H5N1) virus 
-/+ Legionella longbeachae - 

Influenza 

A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180 

(H1N1)pdm09 virus 

-/+ 
Influenza A/Hubei/1/2010 (H5N1) x PR8-

IDCDCRG30 virus 
-/+ Legionella micdadei - 

Influenza A/Sydney/134/2018 

(H1N1)pdm09 virus 
-/+ 

Influenza A/India/NIV/2006 xPR8-

IBCDC-RG7 (H5N1) virus 
-/+ Legionella pneumophila - 

Influenza A/Victoria/2040/2018 

(H1N1)pdm09 virus 
-/+ 

Influenza A/Japanese white eye/Hong 

Kong/1038/2006 (H5N1) virus 
-/+ Human metapneumovirus A and B - 

Influenza A/PR/8/34 (H1N1) virus -/+ 
Influenza A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) 

virus 
-/+ Moraxella catarrhalis - 

Influenza A/Brisbane/117/2018 

(H3N2) virus 
-/+ 

Influenza A/Vietnam/1194/2004 (NIBRG-

14) (H5N1) virus 
-/+ Mycoplasma pneumoniae - 

Influenza A/Brisbane/1028/2017 

(H3N2) virus 
-/+ 

Influenza A/Vietnam/1203/2004 x PR8-

IBCDC-RG (H5N1) virus 
-/+ 

Mycobacterium tuberculosis not 

rifampin resistant 
- 

Influenza A/Fujian/411/2002 (H3N2) 

virus 
-/+ 

Influenza A/Whooper Swan/R65/2006 

(H5N1) virus 
-/+ 

Human parainfluenza 1, 2, 3 and 4 

viruses 
- 

Influenza A/Hiroshima//52/2005 

(IVR-142) (H3N2) virus 
-/+ 

Influenza A/pheasant/New 

Jersey/1355/1998 (H5N2)-PR8-IBCDC-4 

virus 

-/+ 
Pneumocystis jirovecii Type A1 and 

g885652 
- 

Influenza A/Hong Kong/4801/2014 

(H3N2) virus 
-/+ 

Influenza A/Duck/Singapore-Q/F119-

3/97 (H5N3) virus 
-/+ Human rhinovirus type C - 
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Cross-reactivity testing 

Influenza A/Hong Kong/4801/2014, 

NYMC X-263B (H3N2) virus 
-/+ 

Influenza A/Duck/Lao/XBY004/2014 

(H5N6) (Clade 2.3.4.4) virus 
-/+ 

Staphylococcus aureus subsp. 

aureus 
- 

Influenza A/Indiana/8/2011 (H3N2)v 

virus 
-/+ 

Influenza A/DE-SH/Reiherente/AR8444/ 

2016 (H5N8) virus 
-/+ Staphylococcus epidermidis - 

Influenza A/Indiana/10/2011 

(H3N2)v virus 
-/+ 

Influenza A/Turkey/Germany/R2485-

86/2014 (H5N8) virus 
-/+ Streptococcus pneumoniae Z022 - 

Influenza A/Kansas/14/2017 (H3N2) 

virus 
-/+ 

Influenza A/turkey/Virginia/2002 x PR8-

IBCDC-5 (H7N2) virus 
-/+ Streptococcus pyogenes - 

Influenza A/Kansas/14/2017, NYMC 

X-327 (H3N2) virus 
-/+ 

Influenza 

A/Mallard/Netherlands/2/2009 (H7N7) 

virus 

-/+ Streptococcus salivarius - 

Influenza A/Kumamoto/102/2002 

(H3N2) virus 
-/+ 

Influenza 

A/Mallard/Netherlands/12/2000 (H7N7) 

- IBCDC-1 virus 

-/+ 
Respiratory syncytial virus (RSV) A 

and B (strain CH93(18)-18) 
-/+ 

Influenza A/Minnesota/11/2010 

(H3N2)v virus 
-/+ Influenza A/Anhui/1/2013 (H7N9) virus -/+ 

Human Respiratory Syncytial Virus 

strain Long 
-/+ 

Influenza A/Minnesota/11/2010 

X203 (H3N2)v virus 
-/+ 

Influenza A/Guangdong/17SF003/2016 

(H7N9) virus 
-/+  

 

Table 9. Reference pathogenic microorganisms used in this study. 

 

12.4. Analytical reactivity 

The reactivity of the VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System for Influenza A was 

evaluated against RNA extracted from the following strains: Influenza A/Brisbane/02/2018, IVR-190 (H1N1)pdm09 

virus, Influenza A/California/7/2009(H1N1)pdm09 virus, Influenza A/Dominican Republic/7293/2013 (H1N1)pdm09 

virus, Influenza A/Massachusetts/15/2013 (H1N1)pdm09 virus, Influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 virus, 

Influenza A/Netherlands/1250/2016 (H1N1)pdm09 virus (clade 6B.1), Influenza A/New Caledonia/20/99(H1N1) virus, 

Influenza A/New York/18/2009 (H1N1)pdm09 virus, Influenza A/Singapore/GP1908/2015 virus, IVR-180 (H1N1)pdm09 

virus, Influenza A/Sydney/134/2018 (H1N1)pdm09 virus, Influenza A/Victoria/2040/2018 (H1N1)pdm09 virus, Influenza 

A/PR/8/34 (H1N1) virus, Influenza A/Brisbane/117/2018 (H3N2) virus, Influenza A/Brisbane/1028/2017 (H3N2) virus, 

Influenza A/Fujian/411/2002 (H3N2) virus, Influenza A/Hiroshima//52/2005 (IVR-142) (H3N2) virus, Influenza A/Hong 

Kong/4801/2014 (H3N2) virus, Influenza A/Hong Kong/4801/2014 NYMC X-263B (H3N2) virus, Influenza 

A/Indiana/8/2011 (H3N2)v virus, Influenza A/Indiana/10/2011 (H3N2)v virus, Influenza A/Kansas/14/2017 (H3N2) virus, 

Influenza A/Kansas/14/2017, NYMC X-327 (H3N2) virus, Influenza A/Kumamoto/102/2002 (H3N2) virus, Influenza 

A/Minnesota/11/2010 (H3N2)v virus, Influenza A/Minnesota/11/2010 X203 (H3N2)v virus, Influenza 

A/Netherlands/398/2014 (H3N2) virus (clade 3C.3a), Influenza A/Netherlands/2393/2015 (H3N2) virus (clade 3C.2a), 

Influenza A/Newcastle/607/2019 (H3N2) virus, Influenza A/New York/39/2012 (H3N2) virus, Influenza A/Ohio/2/2012 

(H3N2) virus, Influenza A/Perth/1001/2018 (H3N2) virus, Influenza A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) virus, 

Influenza A/South Australia/55/2014 (H3N2) virus, Influenza A/South Australia/55/2014, IVR-175 (H3N2) virus, Influenza 

A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) virus, Influenza A/Texas/50/2012 (H3N2) virus, Influenza A/Thüringen/5/2017 

(H3N2) virus (Clade 3C2a.1), Influenza A/Uruguay/716/2007 (H3N2)(NYMC X-175C) virus, Influenza 

A/Victoria/210/2009(H3N2) virus, Influenza A/Victoria/361/2011 (H3N2) virus, Influenza A/Victoria/361/2011 IVR-165 

(H3N2) virus, Influenza A/Anhui/01/2005 (H5N1) virus, Influenza A/Anhui/01/2005 x PR8-IBCDC-RG6 (H5N1) virus, 
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Influenza A/chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 (H5N1) virus, Influenza A/chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 x PR8-

IDCDC-RG12 (H5N1) virus, Influenza A/chicken/Vietnam/NCVD-03/08 (H5N1) - PR8-IDCDC-RG25a virus, Influenza 

A/chicken/Yunnan/1251/2003 (H5N1) virus, Influenza A/common magpie/Hong Kong/645/2006 (H5N1) virus, 

Influenza A/duck/Hunan/795/2002 (H5N1) virus, Influenza A/Egypt/321/2007 (H5N1) virus, Influenza 

A/Egypt/321/2007 x PR8-IDCDC-RG11 (H5N1) virus, Influenza A/Egypt/3300-NAMRU3/2008 x PR8-IDCDC-RG13 

(H5N1) virus, Influenza A/Egypt/N03072/2010 (H5N1) x PR8-IDCDC-RG29 virus, Influenza A/Hong Kong/213/2003 

(H5N1) virus, Influenza A/Hubei/1/2010 (H5N1) x PR8-IDCDCRG30 virus, Influenza A/India/NIV/2006 xPR8-IBCDC-RG7 

(H5N1) virus, Influenza A/Japanese white eye/Hong Kong/1038/2006 (H5N1) virus, Influenza A/Vietnam/1194/2004 

(H5N1) virus, Influenza A/Vietnam/1194/2004 (NIBRG-14) (H5N1) virus, Influenza A/Vietnam/1203/2004 x PR8-IBCDC-

RG (H5N1) virus, Influenza A/Whooper Swan/R65/2006 (H5N1) virus, Influenza A/pheasant/New Jersey/1355/1998 

(H5N2)-PR8-IBCDC-4 virus, Influenza A/Duck/Singapore-Q/F119-3/97 (H5N3) virus, Influenza 

A/Duck/Lao/XBY004/2014 (H5N6) virus (Clade 2.3.4.4), Influenza A/DE-SH/Reiherente/AR8444/ 2016 (H5N8) virus, 

Influenza A/Turkey/Germany/R2485-86/2014 (H5N8) virus, Influenza A/turkey/Virginia/2002 x PR8-IBCDC-5 (H7N2) 

virus, Influenza A/Mallard/Netherlands/2/2009 (H7N7) virus, Influenza A/Mallard/Netherlands/12/2000 (H7N7) - 

IBCDC-1 virus, Influenza A/Anhui/1/2013 (H7N9) virus, Influenza A/Guangdong/17SF003/2016 (H7N9) virus, Influenza 

A/Chicken/Hong Kong/G9/1997 x PR8-IBCDC-2 (H9N2) virus, Influenza A/Chicken/Myanmar/433/2016 (H9N2) virus, 

Influenza A/Hong Kong/1073/99 (H9N2) virus, Influenza A/Hong Kong/33982/2009 (H9N2) x PR8-IDCDC-RG26 virus, 

showing positive result.  

The reactivity of the VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System for Influenza B was 

evaluated against RNA extracted from the following strains: Influenza B/Brisbane/60/2008 virus, Influenza 

B/Colorado/6/2017 virus, Influenza B/Malaysia/2506/2004 virus, Influenza B/Maryland/15/2016 virus, Influenza 

B/Netherlands/207/06 virus, Influenza B/Netherlands/2518/2016 (clade 1A) virus, Influenza B/Nevada/3/2011 virus, 

Influenza B/New Jersey/1/2012 virus, Influenza B/Texas/02/2013 virus , Influenza B/Townsville/8/2016 virus (B/Victoria 

lineage); Influenza B/Canberra/11/2016 virus, Influenza B/Florida/4/2006 virus, Influenza B/Florida/07/2004 virus, 

Influenza B/Guangdong/120/2000 virus, Influenza B/Hubei Wujiagang/158/2009 (NYMC BX-39) virus, Influenza 

B/Jiangsu/10/2003 virus, Influenza B/Massachusetts/2/2012 virus, Influenza B/Netherlands/365/2016 (clade 3) virus, 

Influenza B/Phuket/3073/2013 virus, Influenza B/Texas/06/2011 virus, Influenza B/Wisconsin/1/2010 virus, Influenza 

B/Wisconsin/1/2010 BX-41A virus (B/Yamagata lineage), showing positive result.  

The reactivity of the VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System for RSV was 

confirmed against RNA extracted from RSV A and B (strain CH93(18)-18) and Human Respiratory Syncytial Virus 

strain Long, showing positive result. 
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УКРАЇНСЬКА                                                                                                                    

1. Призначення 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System є автоматизованим тестом ПЛР у 

реальному часі (ПЛР-РЧ), розробленим для якісного визначення та диференціації РНК вірусів Influenza A 

(грип A), Influenza B (грип B) та/або вірусу респіраторно-синцитіальної інфекції людини A/B (РС-вірус) у 

носоглоткових і ротоглоткових зразках людей, в яких медичний працівник підозрює інфекцію дихальних шляхів. 

Цей тест призначений для допоміжного використання під час встановлення наявності РНК вірусів грипу A, грипу 

B та/або РС-вірусу. В аналізі використовується система BD MAX™ System для автоматичного вилучення РНК і 

подальшого проведення ПЛР у реальному часі (ПЛР-РЧ), із застосуванням наданих реагентів у комбінації з 

універсальними реагентами та витратними матеріалами для системи BD MAX™. РНК вилучають зі зразків з 

дихальних шляхів, посилюють за допомогою ПЛР-РЧ і визначають за допомогою зондів з репортерним 

флуоресцентним барвником, специфічних для грипу A, грипу B і РС-вірусу. 

2. Стислий огляд та роз’яснення 

Віруси грипу належать до сімейства Orthomyxoviridae; вони викликають більшість вірусних інфекцій нижніх 

дихальних шляхів. Віруси грипу A та B спричиняють значну частку захворювань і смертей по всьому світу, з 

урахуванням того, що особи похилого віку та з порушеним імунітетом мають особливий ризик розвитку тяжкої 

форми хвороби та ускладнень, таких як пневмонія. Люди відчувають деякі або навіть усі з таких симптомів: 

лихоманка або відчуття підвищення температури (озноб), кашель, біль у горлі, закладеність носа, нежить, 

міалгія, головний біль і анорексія. Віруси грипу можуть передаватися від однієї людини до іншої двома різними 

шляхами: через повітря (великі краплі та аерозолі внаслідок чхання та кашлю) і при прямому чи 

опосередкованому контакті. 

Віруси грипу A та B являють собою одноланцюгові РНК-віруси в оболонці, що містять вісім сегментованих ниток 

генома РНК, які зазвичай кодують 11 або 12 вірусних білків. Вірусна оболонка, що походить з плазматичної 

мембрани хазяїна, складається з подвійного ліпідного шару, який містить трансмембранні білки, такі як 

гемаглютинін (HA) та нейрамінідаза (NA), а також матричних білків M1 і M2. Віруси грипу A в подальшому 

класифікуються на підтипи на підставі антигенності своїх молекул «HA» і «NA», тоді як віруси грипу B 

підрозділяються на дві антигенно та генетично різні лінії — Victoria та Yamagata. 

Віруси A та B респіраторно-синцитіальної інфекції людини (РС-вірус) належать до сімейства Paramyxoviridae; 

вони є найважливішими вірусними збудниками гострих інфекцій дихальних шляхів. РС-вірус являє собою 

несегментований негативний одноланцюговий вірус в оболонці, із лінійним геномом РНК. Респіраторно-

синцитіальний вірус є частим провокатором інфекцій дихальних шляхів, викликаючи бронхіт, пневмонію та 

хронічні обструктивні інфекції легень у людей всіх вікових категорій. Люди часто відчувають деякі або навіть усі 

з таких симптомів: ринорея, незначне підвищення температури, кашель, біль у горлі, головний біль і хрипота. 

РС-вірус передається через великі краплі носоглоткового секрету інфікованих осіб, при тісному контакті, а 

також шляхом самовнесення в організм після торкання забруднених поверхонь. 

Діагностика може бути проблемою, оскільки широкий діапазон патогенів може викликати гострі інфекції 

дихальних шляхів, що проявляються схожими клінічними синдромами. Аналізи ПЛР у реальному часі показали 
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себе чутливим і специфічним діагностичним інструментом для визначення вірусів грипу A, грипу B та РС-

вірусу. 

3. Принцип процедури 

Систему VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System розроблено для ідентифікації 

вірусів грипу A, грипу B та/або РС-вірусу у зразках з дихальних шляхів. Визначення проводиться в одноетапному 

форматі ПЛР у реальному часі (ПЛР-РЧ), де зворотна транскрипція та подальша ампліфікація специфічної 

цільової послідовності відбуваються в одній і тій самій пробірці для реакцій. Ізольована цільова РНК 

переписується, створюючи комплементарну ДНК за допомогою зворотної транскрипції, після якої 

відбувається ампліфікація збереженої дільниці гена M1 для грипу A та грипу B, а також збереженої дільниці 

гена N для РС-вірусу за допомогою специфічних праймерів та зондів, мічених флуоресцентним шаром. 

Система VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System базується на активності 

екзонуклеази у положенні 5´ ДНК-полімерази. Під час ампліфікації ДНК цей фермент розщеплює зонд, 

пов’язаний з комплементарною послідовністю ДНК, відділяючи барвник-гасник від репортера. Ця реакція 

створює посилення флуоресцентного сигналу, яке пропорційне кількості цільового шаблону. Цю 

флуоресценцію вимірює система BD MAX™ System. 

Система VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System у кожній пробірці містить 

усі компоненти, необхідні для аналізу ПЛР у реальному часі (специфічні праймери/зонди, дНТФ, буфер, 

полімеразу, зворотну транскриптазу) у стабілізованому форматі, а також внутрішній контроль для 

моніторингу процедури вилучення та/або інгібування полімеразної активності.  

Мішень Канал Ген 

Вірус грипу A 475/520 Ген M1 

Вірус грипу B 585/630 Ген M1 

РС-вірус 630/665 Ген N 

Внутрішній контроль (ВК) 530/565 – 

Таблиця  1. Мішень, канал і гени. 

4. Надані реагенти 

Система VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System включає такі матеріали та 

реагенти, деталізовані у таблиці 2: 

Реагент/матеріал  Опис  Штрих-код Кількість 

Flu A, Flu B & RSV 

reaction tube 

Набір ферментів, праймери-зонди, 

буфер, дНТФ, стабілізатори та 

внутрішній контроль у 

стабілізованому форматі 

1A, на фользі  

2 пакети, що 

містять 12 

прозорих 

пробірок  

Rehydration Buffer 

tube 

Розчин для розведення 

стабілізованого виробу 
11, на фользі 

1 пакет, що 

містить 

24 прозорих 

пробірки 
Таблиця  2. Реагенти та матеріали, надані у системі VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System з номером 

за каталогом VS-ABR124 (444200). 
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5. Реагенти та обладнання, що забезпечує користувач 

Наступний перелік включає матеріали та обладнання, що необхідні для використання, але не включені до 

системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System. 

• Прибор для проведення ПЛР у реальному часі: BD MAX™ System (контр. №: 441916) 

• BD MAX™ ExK™ TNA-3 (контр. №: 442827 або 442828) 

• BD MAX™ PCR Cartridges (контр. №: 437519) 

• Вихрова мішалка 

• Мікропіпетки (з точністю від 2 до 1000 мкл) 

• Фільтрові наконечники 

• Одноразові рукавички без тальку 

6. Умови транспортування та зберігання 

• Набори можна транспортувати та зберігати при температурі 2–40 ºC до дати закінчення терміну 

придатності, зазначеної на етикетці. 

• Після відкриття пакетів з алюмінієвої фольги, що містять пробірки для реакцій, виріб можна використати 

протягом до 28 днів. 

7. Заходи безпеки для користувачів 

• Цей виріб призначений для використання лише професійними користувачами, наприклад, медичними 

або лабораторними фахівцями та техніками, що мають підготовку з процедур молекулярної біології. 

• Для використання у діагностиці in vitro. 

• Заборонено використовувати протерміновані реагенти та/або матеріали. 

• Заборонено використовувати набір, якщо етикетка, якою запечатано зовнішню коробку, є 

пошкодженою. 

• Заборонено використовувати реагенти, якщо захисну коробку відкрито або пошкоджено після доставки. 

• Заборонено використовувати реагенти, якщо захисні пакети відкрито або пошкоджено після доставки.  

• Заборонено використовувати реагенти, якщо поглинач вологи в середині пакетів з реагентами відсутній 

або пошкоджений. 

• Заборонено вилучати поглинач вологи з пакетів з реагентами. 

• Після кожного використання належним чином зачиняйте захисні пакети з реагентами за допомогою 

герметичної застібки. Перед зачиненням пакетів повністю вилучіть із них зайве повітря. 

• Заборонено використовувати реагенти, якщо фольгу розірвано чи пошкоджено. 

• Заборонено змішувати реагенти з різних пакетів та/або комплектів, та/або серій. 

• Захищайте реагенти від вологи. Тривале перебування у вологих умовах може вплинути на експлуатаційні 

характеристики виробу.  

• Захищайте компоненти від світла. 

• У разі проведення тестів з групи ПЛР у тій самій загальній зоні лабораторії необхідно діяти з обережністю, 

щоб гарантувати відсутність контамінації системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for 

BD MAX™ System, набору BD MAX™ ExK™ TNA-3 extraction kit, будь-яких додаткових реагентів, необхідних 

для тестування, а також системи BD MAX™ System. Завжди уникайте мікробної та рибонуклеазної 
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(РНКазної) чи дезоксирибонуклеазної (ДНКазної) контамінації реагентів. Рекомендовано користуватися 

стерильними одноразовими наконечниками піпетки без РНКази/ДНКази, стійкими до аерозолю, або 

наконечниками піпетки з поступовим зміщенням. Для кожного зразка використовуйте новий наконечник. 

Перед маніпуляціями з реагентами та картриджами (BD MAX™ PCR Cartridge) необхідно змінити 

рукавички. 

• Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища ампліконами, не розривайте картридж BD 

MAX™ PCR Cartridge після використання. Герметичні шви на картриджі BD MAX™ PCR Cartridge 

призначені для уникнення забруднення. 

• Розробіть робочий процес із одним напрямком руху. Він має починатися у зоні екстракції, а потім 

переміщуватися у зони ампліфікації та детекції. Заборонено повертати зразки, обладнання та реагенти 

до зони, де проводився попередній етап. 

• Дотримуйтесь вимог належної лабораторної практики. Надягайте захисний одяг, використовуйте 

одноразові рукавички, окуляри та маску. У робочій зоні заборонено їсти, пити, палити та користуватися 

косметикою. Після завершення тесту вимийте руки. 

• Зі зразками необхідно поводитися як з потенційно інфікованими та/або біологічно небезпечними, те 

саме стосується усіх реагентів та матеріалів, які контактували зі зразками; поводження з ними має 

відбуватися відповідно до державних нормативів з безпеки. Дотримуйтесь необхідних заходів безпеки під 

час збору, транспортування, зберігання, обробки та утилізації зразків. 

• Зразки та реагенти необхідно обробляти у біологічно безпечній лабораторній шафі. Користуйтеся 

засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до чинних рекомендацій з поводження з потенційно 

інфікованими зразками. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих і державних нормативів. 

• Рекомендовано проводити регулярну деконтамінацію обладнання загального призначення, особливо 

мікропіпеток та робочих поверхонь. 

• Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH), набори VIASURE Real Time PCR Detection Kit не 

вимагають наявності паспортів безпечності матеріалу, з огляду на те, що за своєю класифікацією вони 

не є небезпечними для здоров’я та навколишнього середовища, оскільки не містять речовин та/або 

сумішей, які відповідають критеріям класифікації небезпеки, доступним у Регламенті (ЄС) № 1272/2008 

(CLP), або які знаходяться у концентрації, що перевищує значення, встановлені у згаданому Регламенті 

(відповідно до декларації). 

• Опис додаткових попереджень, заходів безпеки та процедур див. у посібнику користувача системи BD 

MAX™ System. 

8. Процедура тестування 

8.1. Збір зразків, зберігання та транспортування 

Систему VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System тестували на носоглоткових 

і ротоглоткових мазках, отриманих за допомогою гнучких носоглоткових нейлонових флок-тампонів, негайно 

розміщених у вірусному транспортному середовищі (Vircell, Іспанія). Додаткові зразки з дихальних шляхів 

пацієнтів, що мають симптоми, можна тестувати відповідно до даних літератури (тобто назальні / глибокі 

назальні / носоглоткові мазки, комбіновані назально-ротоглоткові мазки, 

носоглотковий/назальний/трахеальний аспірат, носоглоткові/назальні/ротоглоткові змиви, 

бронхоальвеолярний лаваж (БАЛ), мокротиння). Інші типи зразків мають бути затверджені користувачем.  
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Збір, зберігання та транспортування зразків мають відбуватися за умов, затверджених користувачем. Загалом, 

зразки з дихальних шляхів слід збирати у чисті контейнери із транспортним середовищем або без нього (в 

залежності від типу зразка) та маркувати відповідним чином, а також обробляти якомога скоріше, щоб 

гарантувати якість тестування. Зразки слід транспортувати при температурі від 2 до 8 °C протягом до 5 днів, 

дотримуючись місцевих і державних нормативів з транспортування патогенного матеріалу. Для тривалого 

транспортування (довше 5 днів) ми рекомендуємо відправляти зразки при температурі –20 ºC чи нижчій. Для 

тестування рекомендовано використовувати свіжі зразки. Зразки можна зберігати при температурі від 2 до 

8 °C протягом до 5 днів, або замороженими при температурі –20 ºC (а ідеально — при температурі –70 °C) 

для консервації. Слід уникати повторних циклів заморожування та відтавання, щоб запобігти розпадові зразка 

та нуклеїнових кислот. 

Носоглоткові та ротоглоткові мазки необхідно збирати, транспортувати та зберігати відповідно до вимог 

відповідних лабораторних рекомендацій. Докладну інформацію див. у рекомендаціях CDC (Центру з 

контролю та профілактики захворювань США) (Specimen collection guidelines (Рекомендації зі збору зразків). 

Веб-сайт https://www.cdc.gov/urdo/downloads/SpecCollectionGuidelines.pdf) і рекомендаціях IDSA 

(Американське товариство фахівців з інфекційних хвороб) (Miller, J. M., Binnicker, M. J., Campbell, S. & Pritt, B. 

S. (2018). A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by 

the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology (Рекомендації із 

застосування лабораторії мікробіології для діагностики інфекційних хвороб: оновлення 2018 р. 

Американським товариством фахівців з інфекційних хвороб та Американським товариством мікробіологів). 

Clinical Infectious Diseases, 67(6), e1-e94). 

 

8.2. Підготовка зразків та екстракція РНК 

Підготовку зразків виконуйте відповідно до рекомендацій, наведених в інструкціях з використання набору для 

екстракції — BD MAX™ ExK™ TNA-3. Майте на увазі, що деякі інші зразки можуть потребувати попередньої 

обробки. Специфічні процедури підготовки до екстракції мають бути розроблені та затверджені 

користувачем. 

У разі використання носоглоткових або ротоглоткових зразків: 

1. Наберіть піпеткою 200–400 мкл клінічного зразка з дихальних шляхів у пробірку BD MAX™ ExK™ TNA-3 

Sample Buffer Tube і зачиніть пробірку ковпачком з перегородкою. Забезпечте повне змішування, 

помістивши зразок до вихрової мішалки на 1 хвилину (за високої швидкості). Перейдіть до операції BD 

MAX™ System Operation. 

8.3. Протокол ПЛР 

Примітка. Докладні інструкції див. у посібнику користувача системи BD MAX™ System. 

 

https://www.cdc.gov/urdo/downloads/SpecCollectionGuidelines.pdf
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8.3.1. Створення програми проведення тесту ПЛР для системи VIASURE 

Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System 

Примітка. Якщо вже створено тест для системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD 

MAX™ System, можна пропустити етап 8.3.1 і перейти безпосередньо до етапу 8.3.2. 

1) На екрані Run (Цикл) системи BD MAX™ System виберіть вкладку Test Editor (Редактор тестів). 

2) Натисніть кнопку Create (Створити). 

3) На вкладці Basic Information (Основна інформація) у вікні Test Name (Назва тесту) дайте назву своєму 

тестові, тобто «VIASURE Flu A, Flu B & RSV». 

4) У розкривному меню Extraction Type (Тип екстракції) виберіть «ExK TNA-3». 

5) У розкривному меню Master Mix Format (Основний формат змішування) виберіть Type 5 (Тип 5). 

a. Примітка. Цей виріб можна використовувати у комбінації з додатковим тестом VIASURE for BD 

MAX™. Потім виберіть Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with Rehydration Buffer (Type 

5) (Подвійне основне змішування концентрату ліофілізованого MM з регідратаційним буфером 

(Тип 5)). 

6) У розділі Sample extraction parameters (Параметри екстракції зразка) виберіть User defined (Зазначає 

користувач) і відкоригуйте об’єм зразка до об’єму використаного клінічного зразка плюс 550 мкл. 

a. Приклад. Якщо взято 200 мкл клінічного зразка з дихальних шляхів у пробірку BD MAX TNA-3 Sample 

Buffer Tube, встановіть параметр на 750 мкл. 

b. Примітка. Максимальне налаштування складає 950 мкл. 

7) У розділі Ct Calculation (Розрахунок порогового значення циклу) виберіть Call Ct at Threshold Crossing 

(Викликати порогове значення циклу при досягненні порогового значення). 

8) Якщо запущено програмне забезпечення версії 5.00 або пізнішої, виберіть у розділі Custom Barcodes 

(Налаштовувані штрих-коди) наступну конфігурацію: 

a. “Snap-In 2 Barcode” (Вбудований штрих-код-2): 1A (стосується пробірки Flu A, Flu B & RSV 

reaction tube). 

b. “Snap-In 3 Barcode” (Вбудований штрих-код-3): 11 (стосується пробірки Rehydration Buffer 

tube). 

c. “Snap-In 4 Barcode” (Вбудований штрих-код-4): інша пробірка VIASURE reaction tube (в 

іншому пакеті з фольги), якщо вибрано формат Dual Master Mix Concentrated Lyophilized 

MM with Rehydration Buffer (Type 5) (Подвійне основне змішування концентрату 

ліофілізованого MM з регідратаційним буфером (Тип 5)) (див. розділ 8.3.1). 

9) На вкладці PCR settings (Параметри ПЛР) введіть наступні параметри: Channel Settings (Параметри 

каналу), Gains (Отримані значення) та Threshold (Порогове значення) (див. табл. 3). 

a. Примітка. Цей виріб можна використовувати у комбінації з додатковим тестом VIASURE for BD 

MAX™; PCR Settings (Параметри ПЛР) і Test Steps (Етапи тестування) слід заповнити у 

положеннях вбудованого штрих-коду-2 (зелений) та вбудованого штрих-коду-4 (синій). 
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Channel 

(Канал) 

Alias 

(Кодова 

назва) 

Gain 

(Отримане 

значення) 

Threshold 

(Порогове 

значення) 

Ct Min 

(Ct мін.) 

Ct Max 

(Ct макс.) 

475/520 (FAM) Flu A 60 100 0 40 

530/565 (HEX) IC 80 300 0 35 

585/630 (ROX) Flu B 60 200 0 40 

630/665 (Cy5) RSV 60 150 0 40 

680/715 (Cy5.5) – 0 0 0 0 

Таблиця  3. PCR Settings (Параметри ПЛР). 

Примітка. Рекомендовано встановити перелічені вище мінімальні порогові значення для кожного каналу в якості початкової точки, 

але фінальні параметри мусить визначити кінцевий користувач під час інтерпретації результатів, щоб забезпечити потрапляння 

порогових значень в експоненціальну фазу кривих флуоресценції та вище будь-якого фонового сигналу. Порогове значення для 

різних приборів може бути різним через різну інтенсивність сигналу.  

10) На вкладці PCR settings (Параметри ПЛР) також введіть наступні параметри Spectral Cross Talk 

(Спектральні перехресні перешкоди) (див. табл. 4).  

  False Receiving Channel (Хибний канал отримання) 

 
Channel 

(Канал) 
475/520 530/565 585/630 630/665 680/715 

Excitation 

Channel 

(Канал 

збудження) 

475/520 – 0,0 0,0 0,0 0,0 

530/565 0,0 – 2,0 0,0 0,0 

585/630 0,0 0,0 – 0,0 0,0 

630/665 0,0 0,0 4,0 – 0,0 

680/715 0,0 0,0 0,0 0,0 – 

Таблиця  4. Параметри Spectral Cross Talk (Спектральні перехресні перешкоди). 

11) На вкладці Test Steps (Етапи тестування) введіть протокол ПЛР (див. табл. 5). 

 

Step Name 

(Назва етапу) 

Profile Type 

(Тип 

профілю) 

Cycles 

(Цикли) 
Time (s) 

(Час 

(с)) 

Temperature 

(Температура) 
Detect 

(Детекція) 

Reverse transcription 

(Зворотна транскрипція) 

Утримання 
1 900 45 ºC 

- 

Initial denaturation 

(Початкова денатурація) 

Утримання 
1 120 98 ºC 

- 

Denaturation and 

Annealing/Extension 

(Data collection) 

(Денатурація та 

гібридизація/подовження 

(збір даних)) 

2 – 

температура 
45  

10 95 ºC - 

61,1 63 ºC  

Таблиця  5. Протокол ПЛР. 

12) Натисніть кнопку Save Test (Зберегти тест). 

 

8.3.2. Налаштування тримача пробірок BD MAX™ Rack 

1) Для кожного зразка, який тестуватимуть, вийміть одну уніфіковану смужку з реагентами з набору BD 

MAX™ ExK™ TNA-3 kit. Обережно постукайте смужкою по твердій поверхні, щоб переконатися в 
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тому, що всі рідини знаходяться на дні пробірки, та завантажте її у тримач пробірок зі зразками 

системи BD MAX™ System. 

2) Вийміть потрібну кількість пробірок BD MAX™ ExK™ TNA Extraction Tube (B4) (фольга білого кольору) із 

захисного пакета. Зафіксуйте пробірки Extraction Tube (фольга білого кольору) у відповідних 

положеннях смужки TNA (фіксоване положення 1, кодування білого кольору на тримачі пробірок; 

див. мал. 1). Вилучіть з пакета зайве повітря та зачиніть його за допомогою герметичної застібки. 

3) Визначте та відділіть відповідну кількість пробірок Flu A, Flu B & RSV reaction tubes (фольга 1A) та 

зафіксуйте їх у відповідних положеннях смужки (фіксоване положення 2, кодування зеленого кольору 

на тримачі пробірок; див. мал. 1). 

a. Вилучіть з пакетів з алюмінієвої фольги зайве повітря та зачиніть їх за допомогою герметичної 

застібки. 

b. Щоб підтримувати правильну гідратацію, переконайтеся в тому, що ліофілізований продукт 

знаходиться на дні пробірки та не приклеївся до верхньої частини пробірки або до застібки з 

фольги. Обережно постукайте пробіркою по твердій поверхні, щоб переконатися в тому, 

що весь продукт знаходиться на дні пробірки. 

i. Примітка. Якщо вибрано формат Dual Master Mix Concentrated Lyophilized MM with 

Rehydration Buffer (Type 5) (Подвійне основне змішування концентрату 

ліофілізованого MM з регідратаційним буфером (Тип 5)) (див. розділ 8.3.1), визначте 

та відділіть відповідну кількість додаткових пробірок VIASURE reaction tubes (різні види 

фольги) та зафіксуйте їх у відповідних положеннях смужки (фіксоване положення 4, 

кодування синього кольору на тримачі пробірок; див. мал. 1). Вилучіть з пакетів з 

алюмінієвої фольги зайве повітря та зачиніть їх за допомогою герметичної застібки. 

4) Вийміть необхідну кількість пробірок Rehydration Buffer tubes (фольга 11) та зафіксуйте їх у відповідних 

положеннях смужки (фіксоване положення 3, без кольорового кодування на тримачі пробірок; див. 

мал. 1). Вилучіть з пакета зайве повітря та зачиніть його за допомогою герметичної застібки. 

a. Щоб гарантувати правильне перенесення, переконайтеся в тому, що рідина знаходиться на 

дні пробірки та не приклеїлася до верхньої частини пробірки або до застібки з фольги. 

Обережно постукайте пробіркою по твердій поверхні, щоб переконатися в тому, що весь 

буфер знаходиться на дні пробірки. 
 

Малюнок 1. Смужка BD MAX™ TNA Reagent Strip (TNA) з набору BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вбудовані пробірки 

№ 1 № 2 № 3 

Резервуар 

для відходів 

Наконечники піпетки 

Пробірка для 

екстракції 

Пробірка для 

лізису та видачі 

Пробірка для 

реакцій-1 

Буфер для 

регідратації 

Пробірка для 

реакцій-2 (не 

обов’язкова) 

Буфер 

для 

промив

Буфер для 

елюювання 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

№ 4 

Буфер для 

нейтралізації 
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8.3.3. Налаштування прибору BD MAX™ Instrument 

1) Виберіть вкладку Work List (Робочий список) на екрані Run (Цикл) програмного забезпечення системи 

BD MAX™ System версії 4.50A або пізнішої. 

2) У розкривному меню Test (Тест) виберіть «VIASURE Flu A, Flu B & RSV» (якщо тест ще не створено, див. 

розділ 8.3.1). 

3) У розкривному меню виберіть номер серії відповідного набору (знаходиться на зовнішній коробці 

використаного набору для екстракції) (не обов’язково). 

4) Уведіть ідентифікаційний номер пробірки Sample Buffer Tube у вікні Sample tube (Пробірка для зразків) 

вкладки Work List (Робочий список) шляхом сканування штрих-коду або вручну. 

5) Заповніть інформацію у вікні Specimen/Patient ID (Ідентифікатор зразка/пацієнта) та/або Accession 

(Доступ) вкладки Work List (Робочий список) і натисніть кнопку Save (Зберегти). Продовжуйте, доки не 

буде введено інформацію про всі пробірки Sample Buffer Tube. Переконайтеся в тому, що 

інформація у вікні Specimen/Patient ID (Ідентифікатор зразка/пацієнта) точно збігається з 

інформацією про пробірки Sample Buffer Tube. 

6) Помістіть підготовлену пробірку Sample Buffer Tube у тримач пробірок BD MAX™ Rack. 

7) Завантажте тримачі пробірок у систему BD MAX™ System (тримач Rack A розташований з лівого боку 

системи BD MAX™ System, а тримач Rack B — з правого боку). 

8) Помістіть потрібну кількість картриджів BD MAX™ PCR Cartridge у систему BD MAX™ System. 

9) Зачиніть дверцята системи BD MAX™ System. 

10) Натисніть Start Run (Запуск циклу), щоб почати процедуру. 

 

8.3.4. Звіт BD MAX™ 

1) У головному меню натисніть кнопку Results (Результати). 

2) Двічі натисніть на потрібний цикл у списку або натисніть на View button (Кнопка перегляду). 

3) Натисніть на кнопку Print (Друк), виберіть: Run Details, Test Details and Plot… (Деталі циклу, деталі тесту 

та графік...). 

4) Натисніть на Print or Export button (Кнопка друку або експорту) на екрані Run Reports (Звіти про цикл). 

 

9. Інтерпретація результатів 

Докладний опис порядку аналізу даних див. у посібнику користувача системи BD MAX™ System. 

Аналіз даних відбувається у програмному забезпеченні BD MAX™ відповідно до вказівок виробника. 

Програмне забезпечення BD MAX™ повідомляє інформацію про порогове значення циклу і криві ампліфікації 

по кожному каналові детектора про кожний протестований зразок наступним чином: 

– Порогове значення циклу, яке дорівнює 0, вказує на те, що воно не було розраховано програмним 

забезпеченням із зазначеним пороговим значенням (див. табл. 3). Криву ампліфікації зразка, на якій порогове 

значення циклу показано як «0», необхідно перевірити вручну. 

– Порогове значення циклу, яке дорівнює –1, вказує на те, що жодної процедури ампліфікації не відбувалося. 
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– Будь-яке інше порогове значення циклу слід інтерпретувати у кореляції з кривою ампліфікації, а також 

відповідно до рекомендацій з інтерпретації зразків, зазначених у табл. 6. 

Перевірте сигнал внутрішнього контролю, щоб переконатися у правильності функціонування змішування для 

ампліфікації. Крім того, переконайтеся в тому, що немає звіту про системний збій BD MAX™. 

Результати слід прочитати та проаналізувати за допомогою наступної таблиці: 

Flu A 

(475/520) 

Flu B 

(585/630) 
RSV (630/665) 

Внутрішній 

контроль 

(530/565) 

Інтерпретація 

+ + + +/-1 Виявлено РНК грипу A, грипу B та РС-вірусу1 

+ - - +/-1 
Виявлено РНК грипу A, не виявлено РНК грипу B 

та РС-вірусу1 

+ + - +/-1 
Виявлено РНК грипу A та грипу B, а РНК РС-

вірусу не виявлено1 

+ - + +/-1 
Виявлено РНК грипу A та РС-вірусу, а РНК 

грипу B не виявлено1 

- + - +/-1 
Виявлено РНК грипу B, не виявлено РНК грипу A 

та РС-вірусу1 

- + + +/-1 
Виявлено РНК грипу B та РС-вірусу, не виявлено 

РНК грипу A1 

- - + +/-1 
Виявлено РНК РС-вірусу, не виявлено РНК 

грипу A та грипу B1 

- - - +2 Не виявлено РНК грипу A, грипу B або РС-вірусу2 

- - - -2 

Не вирішено (UNR). Результат отриманий за 

присутності інгібіторів реакції ПЛР або під час 

виникнення загальної проблеми (немає 

повідомлення за кодом помилки) на етапах 

обробки зразка та/або ампліфікації.2 

IND IND IND IND 

Не визначений результат аналізу (IND). 

Причиною є збій системи BD MAXTM System. 

Результат аналізу у разі збою прибору 

відображається пов’язаним із кодом помилки. 

INC INC INC INC 

Не завершений результат аналізу (INC). 

Причиною є збій системи BD MAXTM System. 

Результат аналізу відображається у разі збою 

повного циклу. 
Таблиця  6. Інтерпретація зразків. 

+: ампліфікація відбулася. 

-: ампліфікації не відбулося. 

 

1. Зразок вважається позитивним, якщо отримане порогове значення циклу є нижчим ніж 40. Внутрішній контроль 

(ВК) може показати сигнал ампліфікації, а може й не показати. Іноді визначення ВК не є необхідним, оскільки 

велика кількість копій мішені може спричинити переважну ампліфікацію специфічних до неї нуклеїнових кислот. 

2. Зразок вважається негативним, якщо зразок не показує жодного сигналу ампліфікації у системі детекції, але 

внутрішній контроль є позитивним (порогове значення циклу ≤ 35). Інгібування ПЛР можна виключити шляхом 

ампліфікації внутрішнього контролю. У разі невирішених результатів (UNR) відсутність сигналу внутрішнього 

контролю у негативному зразку є рекомендацією для повторення аналізу. 

 

У разі повторного отримання неоднозначного результату рекомендовано переглянути інструкції з 

використання — розділ про процедуру екстракції, застосовану користувачем; щоб переконатися у 

правильності експлуатаційних характеристик на кожному етапі кПЛР-РЧ та переглянути параметри; а також 

щоб перевірити, що крива має сигмоподібну форму, та інтенсивність флуоресценції. 
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Результати тесту медичний фахівець має оцінювати у контексті медичного анамнезу, клінічних симптомів та 

решти діагностичних тестів. 

10. Обмеження тесту 

• Результати тесту медичний фахівець має оцінювати у контексті медичного анамнезу, клінічних симптомів 

та решти діагностичних тестів. 

• Хоча цей аналіз можна проводити й на інших типах зразків, його було затверджено для носоглоткових та 

ротоглоткових мазків. 

• Для якісного виконання тесту ліофілізований продукт має бути на дні пробірки та не приклеєним до 

верхньої частини пробірки або до застібки з фольги. Обережно постукайте пробіркою по твердій 

поверхні, щоб переконатися в тому, що весь продукт знаходиться на дні пробірки. 

• Зовнішній вигляд реакційної суміші у стабілізованому форматі, яка зазвичай спостерігається на дні 

пробірки, що відрізняється від звичайного вигляду (без конічної форми, неоднорідна, меншого чи 

більшого розміру та/або колір не є білуватим), не впливає на функціональність тесту. 

• Якість тесту залежить від якості зразка; необхідно провести належним чином екстракцію нуклеїнових 

кислот зі зразків з дихальних шляхів. 

• Цей тест є якісним, і він не надає кількісних значень та не вказує на кількість наявних мікроорганізмів. 

• Надзвичайно низький рівень цільової речовини (нижче межі визначення) можна визначити, але результати 

не будуть відтворюваними. 

• Існує можливість отримати хибно позитивні результати через перехресну контамінацію грипом A, 

грипом B та/або РС-вірусом, якщо зразки містять високу концентрацію цільової РНК, або відбулася 

контамінація продуктами ПЛР з попередніх реакцій. 

• Хибно негативні результати можуть виникати внаслідок кількох факторів та їх комбінацій, включаючи 

наступне: 

o Неналежні методи збору зразків, транспортування, зберігання та/або поводження. 

o Неналежні процедури обробки (у тому числі екстракція РНК). 

o Розпад вірусної РНК під час відправлення, зберігання та/або обробки. 

o Мутації або поліморфізм у дільницях, що зв’язуються з праймером чи зондом, можуть впливати 

на визначення нових або невідомих варіантів Flu та/або RSV. 

o Вірусне навантаження зразка нижче межі визначення аналізу. 

o Наявність інгібіторів кПЛР-РЧ чи інших типів молекул, що створюють перешкоди. 

o Невиконання інструкцій з використання та вимог процедури аналізу. 

• Негативний сигнал ВК не виключає наявності РНК грипу та/або РС-вірусу у клінічному зразку. 

• Позитивний результат тесту не обов’язково вказує на наявність живих вірусів та не означає, що ці віруси є 

заразними або є причиною клінічних симптомів. Проте позитивний результат вказує на наявність цільових 

вірусних послідовностей. 

• Негативні результати не виключають наявності інфекції грипу та/або РС-вірусу, і їх не можна 

використовувати в якості єдиної підстави для призначення терапії або прийняття інших рішень, пов’язаних 

з веденням пацієнта. Оптимальні типи зразків та часові проміжки пікових рівнів вірусу під час інфекцій, 

спричинених новим штамом вірусу грипу A, ще не визначені. Для визначення вірусу може знадобитися 

збір багатьох зразків від одного пацієнта (різні типи у різні часові проміжки). 
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• Якщо діагностичні тести на інші захворювання дихальних шляхів є негативними, а клінічна картина та 

епідеміологічна інформація про пацієнта вказують на можливу наявність інфекції грипу та/або РС-

вірусу, то слід розглянути вірогідність хибно негативних результатів, а також обговорити повторне 

тестування пацієнта. 

• У разі отримання за допомогою системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD 

MAX™ System невирішених, невизначених або незавершених результатів, обов’язковим є повторне 

тестування. Причиною невирішених результатів може бути наявність інгібіторів зразка або неправильна 

регідратація пробірки з ліофілізованою реакційною сумішшю. У разі збою приладу можна отримати 

невизначені або незавершені результати. 

11. Контроль якості 

Система VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System містить внутрішній контроль 

(ВК) у кожній пробірці для реакцій, який підтверджує правильність виконання техніки. 

12. Експлуатаційні характеристики 

12.1. Клінічна чутливість та специфічність 

Клінічну функціональність системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System 

було протестовано за допомогою клінічних зразків з дихальних шляхів (носоглоткові мазки) пацієнтів з клінічною 

підозрою на інфекції дихальних шляхів. Результати були наступними: 

 Дослідницький центр Тип зразка Робочий процес Мішень 

1 

Компанія CerTest Biotec на 

зразках з Університетської 

клінічної лікарні Lozano Blesa 

(Сарагоса, Іспанія) 

Носоглоткові 

мазки 
BD MAX™ ExK™ TNA-3 kit + BD MAX™ System 

Вірус грипу A 

Вірус грипу B 

РС-вірус 

Таблиця  7. Дослідницький центр, тип зразка, робочий процес і мішень. 

 

Істинні позитивні та негативні значення, хибно позитивні та негативні значення, значення чутливості та 

специфічності для системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System були 

розраховані у зв’язку з кожним аналізом порівняння, як показано у наступних таблицях: 

Дослідницький 

центр 

Аналіз 

порівняння 
Мішень TP TN FP FN Чутливість Специфічність 

1 

CLART® 

PneumoVir DNA 

array assay  + 

Flu A, Flu B & 

RSV-OSR for BD 

MAX™ (BioGX) 

Вірус 

грипу A 
38 50 0 3 0,92 (0,80–0,98) 1 (0,92–1) 

Вірус 

грипу B 
5 86 0 0 1 (0,47–1) 1 (0,95–1) 

РС-вірус 15 76 0 0 1 (0,78–1) 1 (0,95–1) 

Cobas® 

Influenza A/B 

&RSV Nucleic 

Acid Test 

Вірус 

грипу A 
159 180 0 5 0,97 (0,93–0,99) 1 (0,98–1) 

Вірус 

грипу B 
100 241 3 0 1 (0,96–1) 0,98 (0,96–0,99) 

РС-вірус 25 318 1 0 1 (0,86–1) 0,99 (0,98–1) 

Таблиця  8. Істинні позитивні (TP) та негативні значення (TN), хибно позитивні (FP) та негативні значення (FN), значення 

чутливості та специфічності для системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System. 
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Щоб оцінити порівнюваність різних матриць для зразків (носоглоткові мазки, ротоглоткові мазки та 

носоглоткові/ротоглоткові мазки у вірусному транспортному середовищі компанії Vircell), провели 

порівнювальне дослідження. Отримані результати показали, що три різні матриці для зразків були 

порівнюваними з пробірками Flu A, Flu B & RSV reaction tube. 

 

Результати показали високу відповідність для визначення грипу A, грипу B та РС-вірусу за допомогою системи 

VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System. 

12.2. Аналітична чутливість 

Система VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System має межу визначення на 

рівні ≥ 10 геномних копій на реакцію для грипу A, ≥ 20 геномних копій на реакцію для грипу B та ≥ 2 геномних 

копій на реакцію для РС-вірусу, з частотою позитивних результатів ≥ 95% (мал. 2, 3 і 4) на носоглоткових зразках. 

Малюнок 2. Серія розведень для шаблонного циклу грипу A (від 2 х 106 до 2 х 101 копій на реакцію) на системі BD MAX™ System 

(канал 475/520 (FAM)). 

 

Малюнок 3. Серія розведень для шаблонного циклу грипу B (від 2 х 106 до 2 х 101 копій на реакцію) на системі BD MAX™ System 

(канал 585/630 (ROX)). 
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Малюнок 4. Серія розведень для шаблонного циклу РС-вірусу (від 2 х 106 до 2 х 101 копій на реакцію) на системі BD MAX™ 

System (канал 630/665 (Cy5)). 

 

12.3. Аналітична специфічність 

Специфічність аналізів грипу A, грипу B та РС-вірусу було підтверджено тестуванням панелі, що складається 

з різних мікроорганізмів, що представляють собою більшість найпоширеніших патогенів дихальних шляхів. Не 

було виявлено перехресної реактивності між будь-якими з наступних протестованих мікроорганізмів, за 

винятком цільових патогенів для кожного аналізу.  

Тестування перехресної реактивності 

Аденовірус людини типів 1–5, 8, 

15, 31, 40 та 41 
- 

Вірус Influenza A / 

Netherlands/398/2014 (H3N2) (таксон 

3C.3a) 

-/+ 

Вірус Influenza A / chicken/Hong 

Kong/G9/1997 x PR8-IBCDC-2 

(H9N2) 

-/+ 

Бокавірус - 

Вірус Influenza A / 

Netherlands/2393/2015 (H3N2) (таксон 

3C.2a) 

-/+ 

Вірус Influenza A / 

Chicken/Myanmar/433/2016 

(H9N2) 

-/+ 

Bordetella bronchiseptica  - 
Вірус Influenza A / Newcastle/607/2019 

(H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / Hong 

Kong/1073/99 (H9N2) 
-/+ 

Bordetella holmesii - 
Вірус Influenza A / New York/39/2012 

(H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / Hong 

Kong/33982/2009 (H9N2) x PR8-

IDCDC-RG26 

-/+ 

Bordetella parapertussis - Вірус Influenza A / Ohio/2/2012 (H3N2) -/+ 
Вірус Influenza B / 

Brisbane/60/2008 
-/+ 

Bordetella pertussis - 
Вірус Influenza A / Perth/1001/2018 

(H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Colorado/6/2017 
-/+ 

Chlamydia caviae - 
Вірус Influenza A / Singapore/INFIMH-

16-0019/2016 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Malaysia/2506/2004 
-/+ 

Chlamydia psittaci, генотипи A та 

C 
- 

Вірус Influenza A / South 

Australia/55/2014 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Maryland/15/2016 
-/+ 

Chlamydophila pneumoniae CM-1 - 
Вірус Influenza A / South 

Australia/55/2014, IVR-175 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Netherlands/207/06 
-/+ 

Коронавірус людини 229E, OC43, 

NL63 та HKU1 
- 

Вірус Influenza A / 

Switzerland/9715293/2013 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Netherlands/2518/2016 (таксон 

1A) 

-/+ 

Коронавірус БСРС (MERS) - 
Вірус Influenza A / Texas/50/2012 

(H3N2) 
-/+ Вірус Influenza B / Nevada/3/2011 -/+ 
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Тестування перехресної реактивності 

Коронавірус ТГРС (SARS), штам 

Frankfurt 1 
- 

Вірус Influenza A / Thüringen/5/2017 

(H3N2) (таксон 3C2a.1) 
-/+ 

Вірус Influenza B / New 

Jersey/1/2012 
-/+ 

SARS-CoV-2, штам 

BetaCoV/Germany/BavPat1/2020 

p.1 

- 
Вірус Influenza A / Uruguay/716/2007 

(H3N2)(NYMC X-175C) 
-/+ Вірус Influenza B / Texas/02/2013 -/+ 

SARS-CoV-2, штам 2019-

nCoV/Italy-INMI1 
- 

Вірус Influenza A / 

Victoria/210/2009(H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Maryland/8/2016 
-/+ 

SARS-CoV-2, ізолят 

Australia/VIC01/2020 
- 

Вірус Influenza A / Victoria/361/2011 

(H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Canberra/11/2016 
-/+ 

SARS-CoV-2, ізолят Wuhan-Hu-1 - 
Вірус Influenza A / Victoria/361/2011 

IVR-165 (H3N2) 
-/+ Вірус Influenza B / Florida/4/2006 -/+ 

SARS-CoV-2, штам 

2019nCoV/USAWA1/2020 
- 

Вірус Influenza A / Anhui/01/2005 

(H5N1) 
-/+ Вірус Influenza B / Florida/07/2004 -/+ 

Ентеровірус 68 та 71 - 
Вірус Influenza A / Anhui/01/2005 x 

PR8-IBCDC-RG6 (H5N1) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Guangdong/120/2000 
-/+ 

Ентеровірус еховірус 11 та 30 - 

Вірус Influenza A / 

chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 

(H5N1) 

-/+ 

Вірус Influenza B / Hubei 

Wujiagang/158/2009 (NYMC BX-

39) 

-/+ 

Ентеровірус Коксакі A24, A9 та B3  - 

Вірус Influenza A / 

chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 x 

PR8-IDCDC-RG12 (H5N1) 

-/+ 
Вірус Influenza B / 

Jiangsu/10/2003 
-/+ 

Haemophilus influenzae MinnA - 

Вірус Influenza A / 

chicken/Vietnam/NCVD-03/08 (H5N1) - 

PR8-IDCDC-RG25a 

-/+ 
Вірус Influenza B / 

Massachusetts/2/2012 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Brisbane/02/2018, IVR-190 

(H1N1)pdm09 

-/+ 
Вірус Influenza A / 

chicken/Yunnan/1251/2003 (H5N1) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Netherlands/365/2016 (clade 3) 

virus 

-/+ 

Вірус Influenza A / 

California/7/2009(H1N1)pdm09 
-/+ 

Вірус Influenza A / common 

magpie/Hong Kong/645/2006 (H5N1) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Phuket/3073/2013 
-/+ 

Вірус Influenza A / Dominican 

Republic/7293/2013 (H1N1)pdm09 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

duck/Hunan/795/2002 (H5N1) 
-/+ Вірус Influenza B / Texas/06/2011 -/+ 

Вірус Influenza A / 

Massachusetts/15/2013 

(H1N1)pdm09 

-/+ 
Вірус Influenza A / Egypt/321/2007 

(H5N1) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Wisconsin/1/2010 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 
-/+ 

Вірус Influenza A / Egypt/321/2007 x 

PR8-IDCDC-RG11 (H5N1) 
-/+ 

Вірус Influenza B / 

Wisconsin/1/2010 BX-41A 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Netherlands/1250/2016 

(H1N1)pdm09 virus (таксон 6B.1) 

-/+ 

Вірус Influenza A / Egypt/3300-

NAMRU3/2008 x PR8-IDCDC-RG13 

(H5N1) 

-/+ Legionella bozemanii - 

Вірус Influenza A / New 

Caledonia/20/99(H1N1) 
-/+ 

Вірус Influenza A / Egypt/N03072/2010 

(H5N1) x PR8-IDCDC-RG29 
-/+ Legionella dumoffii - 

Вірус Influenza A / New 

York/18/2009 (H1N1)pdm09 
-/+ 

Вірус Influenza A / Hong 

Kong/213/2003 (H5N1) 
-/+ Legionella longbeachae - 

Вірус Influenza A / 

Singapore/GP1908/2015, IVR-180 

(H1N1)pdm09 

-/+ 
Вірус Influenza A / Hubei/1/2010 (H5N1) 

x PR8-IDCDCRG30 
-/+ Legionella micdadei - 
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Тестування перехресної реактивності 

Вірус Influenza A / 

Sydney/134/2018 (H1N1)pdm09 
-/+ 

Вірус Influenza A / India/NIV/2006 xPR8-

IBCDC-RG7 (H5N1) 
-/+ Legionella pneumophila - 

Вірус Influenza A / 

Victoria/2040/2018 (H1N1)pdm09 
-/+ 

Вірус Influenza A / Japanese white 

eye/Hong Kong/1038/2006 (H5N1) 
-/+ Метапневмовірус людини A та B - 

Вірус Influenza A / PR/8/34 (H1N1) -/+ 
Вірус Influenza A / Vietnam/1194/2004 

(H5N1) 
-/+ Moraxella catarrhalis - 

Вірус Influenza A / 

Brisbane/117/2018 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / Vietnam/1194/2004 

(NIBRG-14) (H5N1) 
-/+ Mycoplasma pneumoniae - 

Вірус Influenza A / 

Brisbane/1028/2017 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / Vietnam/1203/2004 

x PR8-IBCDC-RG (H5N1) 
-/+ 

Mycobacterium tuberculosis, без 

резистентності до рифампіну 
- 

Вірус Influenza A / Fujian/411/2002 

(H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / Whooper 

Swan/R65/2006 (H5N1) 
-/+ 

Віруси парагрипу людини 1, 2, 3 

та 4 
- 

Вірус Influenza A / 

Hiroshima//52/2005 (IVR-142) 

(H3N2) 

-/+ 
Вірус Influenza A / pheasant/New 

Jersey/1355/1998 (H5N2)-PR8-IBCDC-4 
-/+ 

Pneumocystis jirovecii, типи A1 та 

g885652 
- 

Вірус Influenza A / Hong 

Kong/4801/2014 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / Duck/Singapore-

Q/F119-3/97 (H5N3) 
-/+ Риновірус людини, тип C - 

Вірус Influenza A / Hong 

Kong/4801/2014, NYMC X-263B 

(H3N2) 

-/+ 

Вірус Influenza A / 

Duck/Lao/XBY004/2014 (H5N6) (таксон 

2.3.4.4) 

-/+ 
Staphylococcus aureus, підвид 

aureus 
- 

Вірус Influenza A / Indiana/8/2011 

(H3N2)v 
-/+ 

Вірус Influenza A / DE-

SH/Reiherente/AR8444/ 2016 (H5N8) 
-/+ Staphylococcus epidermidis - 

Вірус Influenza A / Indiana/10/2011 

(H3N2)v 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Turkey/Germany/R2485-86/2014 (H5N8) 
-/+ Streptococcus pneumoniae Z022 - 

Вірус Influenza A / Kansas/14/2017 

(H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / turkey/Virginia/2002 

x PR8-IBCDC-5 (H7N2) 
-/+ Streptococcus pyogenes - 

Вірус Influenza A / Kansas/14/2017, 

NYMC X-327 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Mallard/Netherlands/2/2009 (H7N7) 
-/+ Streptococcus salivarius - 

Вірус Influenza A / 

Kumamoto/102/2002 (H3N2) 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Mallard/Netherlands/12/2000 (H7N7) - 

IBCDC-1 

-/+ 

Респіраторно-синцитіальний 

вірус (RSV) A та B (штам 

CH93(18)-18) 

-/+ 

Вірус Influenza A / 

Minnesota/11/2010 (H3N2)v 
-/+ Вірус Influenza A / Anhui/1/2013 (H7N9) -/+ 

Респіраторно-синцитіальний 

вірус людини, штам Long 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Minnesota/11/2010 X203 (H3N2)v 
-/+ 

Вірус Influenza A / 

Guangdong/17SF003/2016 (H7N9) 
-/+  

 

Таблиця 10. Контрольні патогенні мікроорганізми, використані у цьому дослідженні. 

 

12.4. Аналітична реактивність 

Реактивність системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System для вірусу 

Influenza A оцінювали у порівнянні з РНК, вилученої з наступних штамів: вірус Influenza A / Brisbane/02/2018, IVR-

190 (H1N1)pdm09, вірус Influenza A / California/7/2009(H1N1)pdm09, вірус Influenza A / Dominican 

Republic/7293/2013 (H1N1)pdm09, вірус Influenza A / Massachusetts/15/2013 (H1N1)pdm09, вірус Influenza A / 

Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, вірус Influenza A / Netherlands/1250/2016 (H1N1)pdm09 (таксон 6B.1), вірус 
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Influenza A / New Caledonia/20/99(H1N1), вірус Influenza A / New York/18/2009 (H1N1)pdm09, вірус Influenza A / 

Singapore/GP1908/2015, вірус IVR-180 (H1N1)pdm09, вірус Influenza A / Sydney/134/2018 (H1N1)pdm09, вірус 

Influenza A / Victoria/2040/2018 (H1N1)pdm09, вірус Influenza A / PR/8/34 (H1N1), вірус Influenza A / 

Brisbane/117/2018 (H3N2), вірус Infuenza A / Brisbane/1028/2017 (H3N2), вірус Influenza A / Fujian/411/2002 (H3N2), 

вірус Influenza A / Hiroshima//52/2005 (IVR-142) (H3N2), вірус Influenza A / Hong Kong/4801/2014 (H3N2), вірус 

Influenza A / Hong Kong/4801/2014 NYMC X-263B (H3N2), вірус Influenza A / Indiana/8/2011 (H3N2)v, вірус 

Influenza A / Indiana/10/2011 (H3N2)v, вірус Influenza A / Kansas/14/2017 (H3N2), вірус Influenza A / 

Kansas/14/2017, NYMC X-327 (H3N2), вірус Influenza A / Kumamoto/102/2002 (H3N2), вірус Influenza A / 

Minnesota/11/2010 (H3N2)v, вірус Influenza A / Minnesota/11/2010 X203 (H3N2)v, вірус Influenza A / 

Netherlands/398/2014 (H3N2) (таксон 3C.3a), вірус Influenza A / Netherlands/2393/2015 (H3N2) (таксон 3C.2a), 

вірус Influenza A / Newcastle/607/2019 (H3N2), вірус Influenza A / New York/39/2012 (H3N2), вірус Influenza A / 

Ohio/2/2012 (H3N2), вірус Influenza A / Perth/1001/2018 (H3N2), вірус Influenza A / Singapore/INFIMH-16-0019/2016 

(H3N2), вірус Influenza A / South Australia/55/2014 (H3N2), вірус Influenza A / South Australia/55/2014, IVR-175 

(H3N2), вірус Influenza A / Switzerland/9715293/2013 (H3N2), вірус Influenza A / Texas/50/2012 (H3N2), вірус 

Influenza A / Thüringen/5/2017 (H3N2) (таксон 3C2a.1), вірус Influenza A / Uruguay/716/2007 (H3N2)(NYMC X-

175C), вірус Influenza A / Victoria/210/2009(H3N2), вірус Influenza A / Victoria/361/2011 (H3N2), вірус Influenza A 

/ Victoria/361/2011 IVR-165 (H3N2), вірус Influenza A / Anhui/01/2005 (H5N1), вірус Influenza A / Anhui/01/2005 x 

PR8-IBCDC-RG6 (H5N1), вірус Influenza A / chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 (H5N1), вірус Influenza A / 

chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 x PR8-IDCDC-RG12 (H5N1), вірус Influenza A / chicken/Vietnam/NCVD-03/08 

(H5N1) - PR8-IDCDC-RG25a, вірус Influenza A / chicken/Yunnan/1251/2003 (H5N1), вірус Influenza A / common 

magpie/Hong Kong/645/2006 (H5N1), вірус Influenza A / duck/Hunan/795/2002 (H5N1), вірус Influenza A / 

Egypt/321/2007 (H5N1), вірус грипу A / Egypt/321/2007 x PR8-IDCDC-RG11 (H5N1), вірус Influenza A / Egypt/3300-

NAMRU3/2008 x PR8-IDCDC-RG13 (H5N1), вірус Influenza A / Egypt/N03072/2010 (H5N1) x PR8-IDCDC-RG29, вірус 

Influenza A / Hong Kong/213/2003 (H5N1), вірус Influenza A / Hubei/1/2010 (H5N1) x PR8-IDCDCRG30, вірус 

Influenza A / India/NIV/2006 xPR8-IBCDC-RG7 (H5N1), вірус Influenza A / Japanese white eye/Hong 

Kong/1038/2006 (H5N1), вірус Influenza A / Vietnam/1194/2004 (H5N1), вірус Influenza A / Vietnam/1194/2004 

(NIBRG-14) (H5N1), вірус Influenza A / Vietnam/1203/2004 x PR8-IBCDC-RG (H5N1), вірус Influenza A / Whooper 

Swan/R65/2006 (H5N1), вірус Influenza A / pheasant/New Jersey/1355/1998 (H5N2)-PR8-IBCDC-4, вірус Influenza A 

/ Duck/Singapore-Q/F119-3/97 (H5N3), вірус Influenza A / Duck/Lao/XBY004/2014 (H5N6) (таксон 2.3.4.4), вірус 

Influenza A / DE-SH/Reiherente/AR8444/ 2016 (H5N8), вірус Influenza A / Turkey/Germany/R2485-86/2014 (H5N8), 

вірус Influenza A / turkey/Virginia/2002 x PR8-IBCDC-5 (H7N2), вірус Influenza A / Mallard/Netherlands/2/2009 

(H7N7), вірус Influenza A / Mallard/Netherlands/12/2000 (H7N7) - IBCDC-1, вірус Influenza A / Anhui/1/2013 (H7N9), 

вірус Influenza A / Guangdong/17SF003/2016 (H7N9), вірус Influenza A / Chicken/Hong Kong/G9/1997 x PR8-

IBCDC-2 (H9N2), вірус Influenza A / Chicken/Myanmar/433/2016 (H9N2), вірус Influenza A / Hong Kong/1073/99 

(H9N2), вірус Influenza A / Hong Kong/33982/2009 (H9N2) x PR8-IDCDC-RG26; результати були позитивними. 

Реактивність системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System для вірусу 

Influenza B оцінювали у порівнянні з РНК, вилученої з наступних штамів: вірус Influenza B / Brisbane/60/2008, вірус 

Influenza B / Colorado/6/2017, вірус Influenza B / Malaysia/2506/2004, вірус Influenza B / Maryland/15/2016, вірус 

Influenza B / Netherlands/207/06, вірус Influenza B / Netherlands/2518/2016 (таксон 1A), вірус Influenza B / 

Nevada/3/2011, вірус Influenza B / New Jersey/1/2012, вірус Influenza B / Texas/02/2013, вірус Influenza B / 

Townsville/8/2016 (лінія B / Victoria); вірус Influenza B / Canberra/11/2016, вірус Influenza B / Florida/4/2006, вірус 

Influenza B / Florida/07/2004, вірус Influenza B / Guangdong/120/2000, вірус Influenza B / Hubei 
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Wujiagang/158/2009 (NYMC BX-39), вірус Influenza B / Jiangsu/10/2003, вірус Influenza B / Massachusetts/2/2012, 

вірус Influenza B / Netherlands/365/2016 (таксон 3), вірус Influenza B / Phuket/3073/2013, вірус Influenza B / 

Texas/06/2011, вірус Influenza B / Wisconsin/1/2010, вірус Influenza B / Wisconsin/1/2010 BX-41A (лінія B / 

Yamagata); результати були позитивними.  

Реактивність системи VIASURE Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit for BD MAX™ System для РС-вірусу 

було підтверджено у порівнянні з РНК, вилученої з РС-вірусу A та B (штам CH93(18)-18), а також респіраторно-

синцитіального вірусу людини, штам Long; результати були позитивними. 
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