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Uitsluitend voor gebruik met Sofia 

 

BEOOGD GEBRUIK 
De Sofia S. pneumoniae-FIA gebruikt immunofluorescentie voor de kwalitatieve detectie van het 
Streptococcus pneumoniae-antigeen in urinemonsters van patiënten met longontsteking en in monsters 
cerebrospinaal vocht (CSF) van patiënten met meningitis. De testresultaten zijn bedoeld als 
ondersteuning bij de diagnose van pneumokokkenpneumonie en pneumokokkenmeningitis. Een 
negatief resultaat sluit infecties met Streptococcus pneumoniae niet uit. De testresultaten moeten 
samen worden gebruikt met informatie die is verkregen uit de klinische evaluatie van de patiënt en 
andere diagnostische procedures. 
 

SAMENVATTING EN UITLEG 
Streptococcus pneumoniae (SPN) is de belangrijkste oorzaak van community-acquired pneumonia.1, 2 

SPN kan een groot aantal ziekten veroorzaken, van een infectie van de bovenste luchtwegen tot 
invasieve pneumokokkenziekte. SPN-infectie wordt ook in verband gebracht met een hoge mortaliteit; 
naar schatting overlijden jaarlijks 1,6 miljoen mensen aan pneumokokkenziekten en ongeveer 1 miljoen 
van deze sterfgevallen zijn kinderen jonger dan 5 jaar.³  
 

Pneumokokken veroorzaken ook meer dan 50% van de gevallen van bacteriële meningitis in de 
Verenigde Staten.4 Bacteriële meningitis is besmettelijk, gewoonlijk ernstig, en leidt tot complicaties 
zoals hersenletsel, gehoorverlies of leermoeilijkheden. Een behandeling met antibiotica voor bacteriële 
meningitis kan doeltreffend zijn en moet zo spoedig mogelijk worden gestart. De juiste behandeling met 
antibiotica van de meest voorkomende typen van bacteriële meningitis kunnen het overlijdensrisico van 
meningitis verlagen.5 

 

TESTPRINCIPE 
De Sofia S. pneumoniae-FIA is een laterale-flowtest op basis van immunofluorescentie voor gebruik met 
de Sofia. Voor de test worden gezuiverde polyklonale konijnantilichamen gebruikt die specifiek zijn voor 
het polysaccharideantigeen in de celwand van Streptococcus pneumoniae (CWPS) type 1 en 2 om de 
CWPS-antigenen te vangen en te detecteren. De CWPS-antigenen zijn gekozen om een brede 
specificiteit te verzekeren voor alle Streptococcus pneumoniae-serotypen.  
 

Voor de uitvoering van de test wordt een urine- of CSF-monster verzameld en in de monsterholte van de 
testcassette gebracht. De testcassette wordt in de Sofia geplaatst gedurende een automatisch 
vastgestelde ontwikkelingstijd (LATER LEZEN-modus) of gepreïncubeerd op het werkblad voordat hij in 
de Sofia wordt geladen (NU LEZEN-modus). De Sofia scant vervolgens het teststrookje en meet het 
fluorescentiesignaal met behulp van methodespecifieke algoritmes. De Sofia geeft vervolgens het 
testresultaat op het scherm weer (Positief, Negatief of Ongeldig), en kan eventueel de resultaten op de 
ingebouwde printer afdrukken. 
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BIJGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN 
25 testpakketten:  

 Afzonderlijk verpakte testcassettes (25): Polyklonaal konijn-anti-Streptococcus pneumoniae  

 Pipetten met vast volume, 120 μl (25) 
  Positieve controle (1) voor Streptococcus pneumoniae: de oplossing bevat een buffer met niet-

besmettelijk Streptococcus pneumoniae-antigeen 
 Negatieve controle (1): de oplossing bevat een buffer en Streptococcus C-antigeen  
 Bijsluiter (1) 
 Beknopte instructies (1) 
 Kwaliteitscontrolekaart (op de doos van het pakket) 
 Printerpapier(1) 

 

BENODIGDE, MAAR NIET IN HET PAKKET GELEVERDE MATERIALEN 
 Sofia 
 Kalibratiecassette (geleverd met het installatiepakket van de Sofia) 
 Installatiepakket 
 Stopwatch of horloge om in de NU LEZEN-modus te gebruiken 
 Monsterpotje 

 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
 Voor diagnostisch gebruik in vitro. 
 Gebruik de inhoud van het pakket niet na de houdbaarheidsdatum die op de buitenzijde van de 

doos staat afgedrukt. 
 Gebruik passende voorzorgsmaatregelen bij het verzamelen, hanteren, opslaan en afvoeren van 

monsters van patiënten en gebruikte materialen uit het pakket.6 
 Het wordt geadviseerd nitril, latex of gelijkwaardige handschoenen te gebruiken bij het hanteren 

van monsters van patiënten.6 
 Werp de verpakkingen en ongebruikte inhoud weg in overeenstemming met nationale, regionale en 

lokale regelgeving. 
 De gebruikte cassette of pipetten met vast volume mogen niet opnieuw worden gebruikt.  
 De gebruiker mag de foliehoes van de testcassette niet openen en aan de atmosfeer blootstellen tot 

de cassette klaar is voor onmiddellijk gebruik. 
 Werp een beschadigde testcassette en beschadigd materiaal weg en gebruik ze niet. 
 Om accurate resultaten te verkrijgen, moeten de instructies in de bijsluiter worden gevolgd. 
 De kalibratiecassette moet vóór en na gebruik afgesloten in de meegeleverde beschermhoes van 

folie worden bewaard. 
 Ontoereikende of ongeschikte verzameling, opslag en vervoer van monsters kunnen foute 

testresultaten opleveren. 
 Voor de procedures voor monsterverzameling en -hantering zijn en specifieke training en richtlijnen 

nodig. 
 Schrijf niet op de streepjescode van de testcassette. Deze wordt door de Sofia gebruikt om het 

testtype te identificeren dat wordt uitgevoerd. 
 Probeer niet om de testcassette vaker dan één keer te scannen. De streepjescode op de cassette 

bevat een unieke identificatiecode die voorkomt dat de Sofia een eerder gescande testcassette voor 
de tweede keer afleest. Er wordt een foutbericht weergegeven als een cassette meer dan één keer 
wordt gescand. 

 Omdat het detectiereagens een fluorescerende stof is, ontstaan er geen zichtbare resultaten op het 
teststrookje. Voor interpretatie van de resultaten moet de Sofia worden gebruikt. 

 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en ogen / het gezicht bij het hanteren van 
inhoud van deze kit. 
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 Na hanteren handen grondig wassen. 
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 

onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad op quidel.com. 
 

OPSLAG EN STABILITEIT VAN HET PAKKET 
Bewaar het pakket bij kamertemperatuur, 15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F), buiten direct zonlicht. De 
inhoud van het pakket is stabiel tot de houdbaarheidsdatum die op de buitenverpakking staat afgedrukt. 
Niet invriezen. 

KWALITEITSCONTROLE 
Er zijn drie typen kwaliteitscontrole voor de Sofia en de testcassette: de kalibratiecontroleprocedure 
van de Sofia, de ingebouwde procedurecontrolefuncties en de externe controles.  

De kalibratiecontroleprocedure van de Sofia 

De kalibratiecontroleprocedure is een vereiste functie die de optiek en rekensystemen van de Sofia 
controleert met behulp van een specifieke kalibratiecassette. Er wordt een kalibratiecassette met het 
installatiepakket van de Sofia verzonden.  

Belangrijk: Zorg dat de kalibratiecassette vóór en na gebruik wordt bewaard in de meegeleverde 
beschermhoes om hem tegen blootstelling aan licht te beschermen.  

1. Controleer de kalibratie van de Sofia door in het hoofdmenu Kalibratie te kiezen.  

 

2. Volg de aanwijzingen op het scherm en plaats de kalibratiecassette in de Sofia; sluit de lade. De 
Sofia voert de kalibratiecontrole automatisch uit; er is geen interventie van de gebruiker nodig. 

 

De Sofia geeft aan wanneer de kalibratiecontrole voltooid is. Selecteer OK om terug te keren naar het 
hoofdmenu. 
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NB Als de kalibratiecontrole mislukt, laat u dit uw supervisor weten, of vraagt u uw plaatselijke 
Quidel-leverancier om assistentie. 

Ingebouwde procedurecontroles 
De Sofia S. pneumoniae-FIA bevat een ingebouwde procedurecontrolefunctie. Elke keer wanneer een 
test wordt uitgevoerd, wordt het procedurecontrolegebied door de Sofia gescand en wordt het resultaat 
op het scherm van de Sofia weergegeven.  

De fabrikant adviseert voor de dagelijkse controle het eerste monster van elke dag te gebruiken om de 
resultaten van deze ingebouwde procedurecontroles te documenteren. Deze documentatie wordt 
automatisch met elk testresultaat in de Sofia vastgelegd.  

Een geldig resultaat van de procedurecontrole geeft aan dat de flow van de test juist was en dat de 
functionele integriteit van de testcassette in stand is gebleven. De Sofia interpreteert de 
procedurecontrole nadat de testcassette gedurende 10 minuten is ontwikkeld. Als de flow van de test 
niet juist is, geeft de Sofia aan dat het resultaat ongeldig is. Als dit gebeurt, controleert u de procedure 
en herhaalt u de test met een nieuw patiëntmonster en een nieuwe testcassette. 

  

Externe kwaliteitsbeheersing 
Externe controles worden gebruikt om aan te tonen dat de reagentia en de assay-procedure goed 
werken. Aanbevolen wordt om de controles één keer te testen voor elke nieuwe, niet-getrainde 
bediener, één keer voor elke nieuwe zending met pakketten (mits elk afzonderlijk, in de zending 
ontvangen lot wordt getest), en zoals noodzakelijk wordt geacht volgens uw interne 
kwaliteitscontroleprocedures en in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en landelijke 
voorschriften of accreditatievoorwaarden. Neem contact op met uw plaatselijke Quidel-leverancier voor 
informatie over het verkrijgen van externe controles. 
 
Ga te werk volgens de instructies in deze bijsluiter (als volgt), de Sofia-handleiding en de 
externe-controleset om de externe controles te testen.  
 
EXTERNE KWALITEITSCONTROLETESTPROCEDURE 
1. Selecteer in het hoofdmenu Kwaliteitscontrole uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een 
ongeldig resultaat weergegeven. 
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2. Volg de aanwijzingen op het scherm en scan de kwaliteitscontrolekaart (deze bevindt zich op de 
doos van het pakket). 

3. De Sofia geeft de gebruiker opdracht de gewenste modus te selecteren (LATER LEZEN of NU LEZEN) 
en vervolgens de externe controles uit te voeren. 

4. Ga als volgt te werk om beide controleoplossingen te testen. De positieve controle moet eerst 
worden uitgevoerd, gevolgd door de negatieve controle.  
a. Maak een positieve-controlecassette gereed door 3 druppels van de positieve-controleoplossing 

in een monsterholte van een testcassette te plaatsen. Volg daarna de aanwijzingen op het 
scherm van de Sofia voor het ontwikkelen en analyseren van de positieve-controlecassette. 

b. Maak een negatieve-controlecassette gereed door 3 druppels van de negatieve-
controleoplossing in een monsterholte van een testcassette te plaatsen. Volg daarna de 
aanwijzingen op het scherm van de Sofia voor het ontwikkelen en analyseren van de negatieve-
controlecassette. 

5. Nadat de positieve en de negatieve controles zijn uitgevoerd, worden de resultaten weergegeven als 
Geslaagd of Mislukt. 
 

Voer geen patiënttests uit en rapporteer geen testresultaten van patiënten als een of meer van de 
kwaliteitstestresultaten ontoereikend zijn. Herhaal de test of neem contact op met uw plaatselijke 
Quidel-leverancier voordat u monsters van patiënten test. Als de positieve en de negatieve controles 
beide mislukken, herhaalt u de test met de positieve en negatieve controles nogmaals. Als slechts een 
van de controles mislukt, heeft de gebruiker de keuze om beide controles (positief en negatief) te 
herhalen OF alleen de controle te herhalen die mislukt is. De gebruiker kan Overslaan selecteren op het 
scherm van de Sofia om de controletest die eerder geslaagd is, over te slaan. In de 
kwaliteitscontroleresultaten wordt een overgeslagen controletest als Onbekend weergegeven. 
 
U kunt meer externe controles afzonderlijk verkrijgen via uw plaatselijke Quidel-leverancier. 

 

VERZAMELING EN OPSLAG VAN URINEMONSTERS  
Urinemonsters moeten worden verzameld in standaardmonsterpotjes. Als conserveermiddel mag 
boorzuur worden gebruikt. Als monsters niet spoedig na het verzamelen kunnen worden getest, mogen 
ze bij kamertemperatuur (15 °C tot 30 °C) worden opgeslagen en moeten ze binnen 24 uur na 
verzameling worden getest. De monsters mogen ook bij 2 °C tot 8 °C in een koelkast worden bewaard of 
bij –20 °C worden ingevroren; vervolgens kunnen ze binnen 14 dagen op een willekeurig moment 
worden getest. Zorg dat de ingevroren monsters vóór het testen volledig ontdooid zijn.  
 

VERZAMELING EN OPSLAG VAN MONSTERS CEREBROSPINAAL VOCHT  
CSF-monsters moeten worden afgenomen in standaardmonsterpotjes. Als monsters niet spoedig na het 
verzamelen kunnen worden getest, mogen ze bij kamertemperatuur (15 °C tot 30 °C) worden 
opgeslagen en moeten ze binnen 24 uur na afname worden getest. De monsters mogen ook bij 2 °C tot 
8 °C in een koelkast worden bewaard of bij –20 °C worden ingevroren; vervolgens kunnen ze binnen 
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14 dagen op een willekeurig moment worden getest. Zorg dat de ingevroren monsters vóór het testen 
volledig ontdooid zijn. 

 
TESTPROCEDURE (URINE EN CEREBROSPINAAL VOCHT) 

Voorzorgsmaatregelen 
Open de foliehoes met de testcassette NIET voordat u klaar bent om het monster te testen. Plaats de 
testcassette op een schoon, horizontaal oppervlak. 
 
Alle monsters moeten op kamertemperatuur zijn voordat de assay mag beginnen. 
Controleer vóór gebruik de houdbaarheidsdatum van elke afzonderlijke testverpakking of 
buitenverpakking. Gebruik een test niet na de houdbaarheidsdatum op het etiket. 
1. Controleer of de Sofia op de gewenste modus is ingesteld: LATER LEZEN of NU LEZEN. Zie de 

paragraaf 'De sofia gebruiken' voor meer informatie.  
2. Vul de meegeleverde pipet met vast volume met het monster 

van de patiënt.  
 
Ga als volgt te werk om de pipet met vast volume met het 
monster van de patiënt te vullen: 
a) Knijp STEVIG in de bovenste bol.  
b) Blijf knijpen en plaats de pipetpunt in het monster. 
c) Houd de pipetpunt in het vloeibare monster, en laat de 

druk op de bol los om de pipet te vullen. 
 

 
 
 
3. Knijp stevig in de bovenste bol om de inhoud van de pipet met vast 

volume in de monsterholte van de testcassette te legen. Extra 
vloeistof in de overloopbol is toegestaan.  
 
NB De pipet met vast volume is ontworpen om de juiste hoeveelheid 
vloeibaar monster op te nemen en af te geven. Voer de pipet af met uw 
biologisch gevaarlijk afval. 

 

 

4. Ga verder met de volgende paragraaf 'De Sofia gebruiken' om de test te voltooien. 
 

DE SOFIA GEBRUIKEN 
LATER LEZEN-/NU LEZEN-modi 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia voor de bedieningsinstructies.  
De Sofia kan worden ingesteld op twee verschillende modi: LATER LEZEN en NU LEZEN. De procedures 
voor beide modi worden hieronder beschreven. 
 
LATER LEZEN-modus 
In de LATER LEZEN-modus plaatst de gebruiker de testcassette onmiddellijk in de Sofia. De gebruiker 
keert dan na 10 minuten terug om het testresultaat te krijgen. In deze modus timet de Sofia 
automatisch de testontwikkeling voordat het testresultaat wordt gescand en weergegeven. 
 

Urine CSF 
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NU LEZEN-modus 

Laat de test de volledige 10 minuten ontwikkelen, VOORDAT de testcassette in de Sofia wordt geplaatst. 

 
De gebruiker moet de testcassette eerst gedurende 10 minuten op het werkblad (buiten de Sofia) laten 
staan en de duur van deze ontwikkelingsstap handmatig controleren. Vervolgens plaatst de gebruiker de 
testcassette in de Sofia. In de NU LEZEN-modus scant de Sofia het testresultaat en geeft dit binnen 
1 minuut weer. NB De resultaten blijven nog 10 minuten stabiel na de aanbevolen ontwikkelingstijd van 
10 minuten. 
   

Test uitvoeren  
1. Voer de gebruikersnaam met de streepjescodescanner in of voer de gegevens handmatig via het 

toetsenblok in. 
 
NB Als u per ongeluk de verkeerde streepjescode scant, gebruikt u de pijltoetsen op het toetsenblok 
van de Sofia om het veld opnieuw te markeren. Scan dan eenvoudig de juiste streepjescode; de 
vorige streepjescode wordt dan met de juiste streepjescode overschreven. 
 

  

2. Voer de patiëntcode of het ordernummer met de streepjescodescanner in of voer de gegevens 
handmatig via het toetsenblok in. 
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3. Druk op Test starten en de lade van de Sofia opent automatisch.  
 

 

4. Controleer of de juiste ontwikkelingsmodus, LATER LEZEN of NU LEZEN, is geselecteerd. Schuif de 
gereedgemaakte testcassette van de patiënt in de lade van de Sofia en sluit de lade voorzichtig. 
 

 

 
5. De Sofia start automatisch en geeft de voortgang weer. In de LATER LEZEN-modus worden de 

testresultaten binnen enkele minuten op het scherm weergegeven (indien ze negatief of ongeldig 
zijn bij de scan van 5 minuten). In de NU LEZEN-modus worden de testresultaten binnen 1 minuut 
op het scherm weergegeven. Zie de paragraaf Resultaatinterpretatie. 
 

 
 

RESULTAATINTERPRETATIE 
Wanneer de test klaar is, worden de resultaten op het scherm van de Sofia weergegeven. De resultaten 
worden automatisch afgedrukt op de ingebouwde printer als deze optie is geselecteerd. De 
fluorescerende testlijnen kunnen met het blote oog niet worden gezien. 
 

Bijvoorbeeld: op het scherm wordt weergegeven 
dat de test in de LATER LEZEN-modus nog 
9 minuten en 44 seconden duurt. De Sofia leest de 
testresultaten en geeft ze binnen 10 minuten 
weer. 
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Het scherm van de Sofia geeft resultaten voor de procedurecontroles weer als 'geldig' of 'ongeldig' en 
geeft een positief of negatief resultaat voor de detectie van Streptococcus pneumoniae. Als de 
procedurecontroles 'ongeldig' zijn, moet het monster van de patiënt opnieuw worden getest met een 
nieuwe testcassette. 

 
Positieve resultaten: 

 

Negatieve resultaten:  

 

Ongeldige resultaten:  

 

Ongeldige resultaten: Als de test ongeldig is, moet een nieuwe test worden uitgevoerd met een nieuw 
monster van de patiënt en een nieuwe testcassette. 

 
BEPERKINGEN 
 Als de testprocedure niet wordt gevolgd, kan dit de testprestaties negatief beïnvloeden en/of het 

testresultaat ongeldig maken. 
 Als het monster van de patiënt niet nauwkeurig wordt gemeten, wordt misschien geen accuraat 

resultaat verkregen. 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een 
ongeldig resultaat weergegeven. 
 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een geldig 
positief resultaat weergegeven voor 
Streptococcus pneumoniae.  

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een geldig 
negatief resultaat weergegeven voor 
Streptococcus pneumoniae. 
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 De inhoud van dit pakket is bedoeld voor gebruik bij de kwalitatieve detectie van Streptococcus 
pneumoniae-antigeen in urine- en CSF-monsters. 

 Deze test detecteert levensvatbare (levende) en niet-levensvatbare Streptococcus pneumoniae. De 
testprestaties zijn afhankelijk van de hoeveelheid antigeen in het monster. 

 Een negatief testresultaat kan optreden als de hoeveelheid antigeen in een monster onder de 
detectielimiet van de test ligt of als het monster verkeerd is verzameld of vervoerd. 

 Als de testprocedure niet wordt gevolgd, kan dit de testprestaties negatief beïnvloeden en/of het 
testresultaat ongeldig maken. 

 Testresultaten moeten samen met andere klinische gegevens die de arts ter beschikking heeft, 
worden geëvalueerd. 

 Positieve testresultaten sluiten co-infecties met andere pathogenen niet uit. 
 Positieve resultaten identificeren geen specifieke Streptococcus pneumoniae-serogroepen. 
 Negatieve testresultaten zijn niet bedoeld voor de detectie van andere niet-Streptococcus 

pneumoniae bacteriële of virusinfecties. 
 De prestaties van deze test zijn niet geëvalueerd voor gebruik bij patiënten zonder tekenen en 

symptomen van infectie. 
 Voorspellende positieve en negatieve waarden zijn in hoge mate afhankelijk van de prevalentie. 

Valsnegatieve testresultaten komen vaker voor tijdens piekactiviteit wanneer de ziekte 
wijdverspreid is. Valspositieve testresultaten komen vaker voor tijdens perioden wanneer er weinig 
Streptococcus pneumoniae-activiteit is en de prevalentie matig tot laag is. 
 

VERWACHTE WAARDEN 
Het positiviteitspercentage dat wordt geobserveerd bij het testen van Streptococcus pneumoniae 
varieert, afhankelijk van de hantering van de monsters, de gebruikte detectiemethode, de tijd van het 
jaar en de ziekteprevalentie. 

 
WERKINGSEIGENSCHAPPEN 

De werking van de Sofia S. pneumoniae-FIA met klinische en artificieel geïnfecteerde 
monsters 

De werking van de Sofia S. pneumoniae-FIA werd vergeleken met een commercieel verkrijgbare snelle 
antigeentest voor Streptococcus pneumoniae met gebruikmaking van een geblindeerd panel van 251 
klinisch verkregen positieve en negatieve urinemonsters. Elk monster werd geëvalueerd met de Sofia S. 
pneumoniae-FIA volgens de aanwijzingen op de bijsluiter en met de vergelijkende test volgens de 
bijsluiter. De resultaten staan in Tabel 1. 

Tabel 1 
Werking van de Sofia S. pneumoniae-FIA vergeleken met een commercieel verkrijgbare kwalitatieve 

test Urinemonsters 

 
Vergelijkende test 

Positieve  
overeenstemming = 100% (15/15) 

 Pos Neg  (95%-BI = 76%-100%) 

Sofia Pos 15 10* Negatieve overeenstemming = 95,8% (226/236) 

Sofia Neg 0 226  (95%-BI = 92 %-98 %) 

Totaal 15 236 
Algehele  

overeenstemming = 
96% (241/251) 
(95%-BI = 93%-98%) 

 
*De 10 monsters die positief waren volgens de Sofia S. pneumoniae-FIA en negatief 
volgens de vergelijkende test, werden met behulp van filtratie geconcentreerd en 
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opnieuw getest met de vergelijkende test. Alle 10 monsters waren positief volgens 
de vergelijkende test. Na oplossing van de tegenstrijdige resultaten bedroeg het 
percentage negatieve overeenstemming = 100% (226/226). 

 
De werking van de Sofia S. pneumoniae-FIA werd vergeleken met een commercieel verkrijgbare snelle 
antigeentest voor Streptococcus pneumoniae met gebruikmaking van een panel van 30 CSF-monsters 
die negatief waren voor Streptococcus pneumoniae, artificieel geïnfecteerd met intacte Streptococcus 
pneumoniae tot een concentratie van ongeveer 1,48E+03 CFU/ml. De resultaten staan in Tabel 2. 

Tabel 2 
Werking van de Sofia S. pneumoniae-FIA vergeleken met een commercieel verkrijgbare kwalitatieve 

test CSF-monsters 

 Vergelijkende test   

 Pos Neg   

Sofia Pos 29 1 
Positieve  

overeenstemming = 100% (29/29) 

Sofia Neg 0 0  (95%-BI = 86%-100%) 

Totaal 29 1   

 

Reproduceerbaarheidsonderzoeken 
De reproduceerbaarheid van de Sofia S. pneumoniae-FIA werd in twee verschillende centra 
geëvalueerd.  Twee operators in elk centrum testten een serie gecodeerde, kunstmatige monsters, 
geprepareerd in een negatieve urinematrix, waaronder negatieve, laag-positieve en matig-positieve 
monsters. De inter- en intralaboratoriumovereenstemming voor alle monsters bedroeg 100% (180/180). 
 

Aantoonbaarheidsgrens 
De aantoonbaarheidsgrens (LOD, limit of detection) voor de Sofia S. pneumonia-FIA werd vastgesteld 
met behulp van gezuiverde, antigene Streptococcus pneumoniae-celwandpolysacchariden (CWPS) getest 
in urine en drie stammen Streptococcus pneumoniae getest in CSF (Tabel 3 en 4). 

Tabel 3 
Aantoonbaarheidsgrens met CWPS in Urine 

 Aantoonbaarheidsgrens 
(pg/ml) 

CWPS-antigeen 55 

Tabel 4 
Aantoonbaarheidsgrens met bacteriestammen in CSF 

 Aantoonbaarheidsgrens 
(CFU/ml) 

Serotype 3 3,02E+02 

Serotype 14 9,00E+02 

Serotype 23F 4,93E+02 

 
 

Analytische inclusiviteit 
Analytische inclusiviteit werd aangetoond met behulp van 91 serogroepen van Streptococcus 
pneumoniae. Alle stammen werden gedetecteerd op de hieronder vermelde concentraties (Tabel 5). 
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Tabel 5 
Serotypedetectieniveaus 

Serotype Detectieniveau 

1 5,00E+03 CFU/ml 

2 5,00E+03 CFU/ml 

3 5,00E+03 CFU/ml 

4 5,00E+03 CFU/ml 

5 5,00E+03 CFU/ml 

6A 3,00E+04 CFU/ml 

6B 5,00E+03 CFU/ml 

6C 5,00E+03 CFU/ml 

7F 5,00E+03 CFU/ml 

7A 5,00E+03 CFU/ml 

7B 5,00E+03 CFU/ml 

7C 5,00E+03 CFU/ml 

8 5,00E+03 CFU/ml 

9 A 5,00E+03 CFU/ml 

9L 5,00E+03 CFU/ml 

9N 5,00E+03 CFU/ml 

9V 5,00E+03 CFU/ml 

10F 8,99E+03 CFU/ml 

10A 5,00E+03 CFU/ml 

10B 5,00E+03 CFU/ml 

10C 5,00E+03 CFU/ml 

11F 5,00E+03 CFU/ml 

11A 1,80E+04 CFU/ml 

11B 5,00E+03 CFU/ml 

11C 5,00E+03 CFU/ml 

11D 5,00E+03 CFU/ml 

12F 5,00E+03 CFU/ml 

12A 5,00E+03 CFU/ml 

12B 5,00E+03 CFU/ml 

13 5,00E+03 CFU/ml 

14 5,00E+03 CFU/ml 

15F 5,00E+03 CFU/ml 

15A 5,00E+03 CFU/ml 

15B 5,00E+03 CFU/ml 

15C 5,00E+03 CFU/ml 

16F 5,00E+03 CFU/ml 

16A 5,00E+03 CFU/ml 

17F 5,00E+03 CFU/ml 

17A 5,00E+03 CFU/ml 

18F 5,00E+03 CFU/ml 

18A 5,00E+03 CFU/ml 

18B 5,00E+03 CFU/ml 

18C 5,00E+03 CFU/ml 

19F 5,00E+03 CFU/ml 

19A 5,00E+03 CFU/ml 
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19B 1,20E+04 CFU/ml 

19C 5,00E+03 CFU/ml 

20 5,00E+03 CFU/ml 

21 5,00E+03 CFU/ml 

22F 1,00E+04 CFU/ml 

22A 5,00E+03 CFU/ml 

23F 5,00E+03 CFU/ml 

23A 1,00E+04 CFU/ml 

23B 5,00E+03 CFU/ml 

24F 5,00E+03 CFU/ml 

24A 5,00E+03 CFU/ml 

24B 5,00E+03 CFU/ml 

25F 5,00E+03 CFU/ml 

25A 5,00E+03 CFU/ml 

27 1,00E+04 CFU/ml 

28F 5,00E+03 CFU/ml 

28A 5,00E+03 CFU/ml 

29 5,00E+03 CFU/ml 

31 5,00E+03 CFU/ml 

32F 1,00E+04 CFU/ml 

32A 5,00E+03 CFU/ml 

33F 5,00E+03 CFU/ml 

33A 5,00E+03 CFU/ml 

33B 5,00E+03 CFU/ml 

33C 5,00E+03 CFU/ml 

33D 5,00E+03 CFU/ml 

34 5,00E+03 CFU/ml 

35F 5,00E+03 CFU/ml 

35A 5,00E+03 CFU/ml 

35B 5,00E+03 CFU/ml 

35C 5,00E+03 CFU/ml 

36 5,00E+03 CFU/ml 

37 5,00E+03 CFU/ml 

38 5,00E+03 CFU/ml 

39 5,00E+03 CFU/ml 

40 5,00E+03 CFU/ml 

41F 5,00E+03 CFU/ml 

41A 5,00E+03 CFU/ml 

38 5,00E+03 CFU/ml 

39 5,00E+03 CFU/ml 

40 5,00E+03 CFU/ml 

41F 5,00E+03 CFU/ml 

41A 5,00E+03 CFU/ml 

42 5,00E+03 CFU/ml 

43 5,00E+03 CFU/ml 

44 5,00E+03 CFU/ml 

45 5,00E+03 CFU/ml 

46 5,00E+03 CFU/ml 

47F 5,00E+03 CFU/ml 
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47A 5,00E+03 CFU/ml 

48 5,00E+03 CFU/ml 

 

Analytische specificiteit 
Kruisreactiviteit 
De werking van de Sofia S. pneumoniae-FIA werd geëvalueerd in de aanwezigheid van potentiële 
kruisreactieve en storende organismen die vaak worden aangetroffen in urinemonsters. Dit onderzoek 
heeft aangetoond dat de hieronder vermelde organismen en concentraties de werking van de Sofia S. 
pneumoniae-FIA niet beïnvloeden (Tabel 6). 

 

Tabel 6 
Analytische specificiteit en kruisreactiviteit 

Organisme/Virus 
Concentratie 

CFU/ml (bacterie), 
TCID50/ml (Virus) 

Acinetobacter baumannii(2) 1,0E+06 

Acinetobacter lwoffii 1,0E+06 

Acinetobacter sp 1,0E+06 

Adenovirus 3 1,0E+05 

Alcaligenes faecalis 1,0E+06 

Bacillus subtilis 1,0E+06 

Blastomyces dermatitidis 1:200 verdunning van stock* 

Bordetella pertussis 1,0E+06 

Moraxella catarrhalis 1,0E+06 

Candida albicans (3) 1,0E+06 

Candida albicans stellatoides 1,0E+06 

Corynebacterium diphtheriae 1,0E+06 

Corynebacterium pseudodiptheriticum 1,0E+06 

Corynebacterium striatum 1,0E+06 

Enterobacter cloacae (4) 1,0E+06 

Enterococcus avium 1,0E+06 

Enterococcus durans 1,0E+06 

Enterococcus faecalis (6) 1,0E+06 

Escherichia coli (7) 1,0E+06 

Escherichia hermannii (2) 1,0E+06 

Flavobacterium meningosepticum 1,0E+06 

Flavobacterium sp 1,0E+06 

Gardnerella vaginalis 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, type a 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, type b 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, type c 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, type d 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, type e 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, type f 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, niet-typeerbaar (4) 1,0E+06 

Haemophilus parahaemolytica 1,0E+06 

Klebsiella oxytoca (2) 1,0E+06 

Klebsiella pneumoniae (3) 1,0E+06 
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Organisme/Virus 
Concentratie 

CFU/ml (bacterie), 
TCID50/ml (Virus) 

Lactobacillus casei 1,0E+06 

Lactobacillus plantarum 1,0E+06 

Lactobacillus acidophilus 1,0E+06 

Lactobacillus fermentum 1,0E+06 

Lactobacillus leichmanni 1,0E+06 

Legionella pneumophila 1,0E+06 

Listeria monocytogenes 1,0E+06 

Micrococcus luteus (2) 1,0E+06 

Moraxella osloensis 1,0E+06 

Morganell morganii 1,0E+06 

Mycobacterium kansasii 1,0E+06 

Mycobacterium tuberculosis 1,0E+06 

Mycoplasma bovis 1,0E+06 

Mycoplasma pneumoniae 1,0E+06 

Neisseria cinerea 1,0E+06 

Neisseria gonorrhoeae (3) 1,0E+06 

Neisseria lactamica 1,0E+06 

Neisseria meningitides 1,0E+06 

Neisseria ploysaccharea 1,0E+06 

Neisseria subflava 1,0E+06 

Nocardia farcinica 1:200 verdunning van stock* 

Paracoccidiodes brasiliensis 1:200 verdunning van stock* 

Parainfluenzae 1 1,0E+05 

Parainfluenzae 4a 1,0E+05 

Proteus mirabilis (2) 1,0E+06 

Proteus vulgaris (2) 1,0E+06 

Providencia stuartii 1,0E+06 

Pseudomonas aeruginosa (4) 1,0E+06 

Pseudomonas fluorescens 1,0E+06 

Pseudomonas stutzeri 1,0E+06 

Respiratory Syncitial Virus 1,0E+05 

Rhinovirus 1,0E+05 

Salmonella enterica (3) 1,0E+06 

Salmonella enterica subsp arizonae 1,0E+06 

Serratia marcescens 1,0E+06 

Sphingobacterium multivorum 1,0E+06 

Staphylococcus aureus (6) 1,0E+06 

Staphylococcus epidermidis 1,0E+06 

Staphylococcus haemolyticus 1,0E+06 

Staphylococcus intermedius 1,0E+06 

Staphylococcus saprophyticus 1,0E+06 

Staphylococcus warneri 1,0E+06 
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Organisme/Virus 
Concentratie 

CFU/ml (bacterie), 
TCID50/ml (Virus) 

Staphylococcus xylosus 1,0E+06 

Staphylococcus sciuri 1,0E+06 

Staphylococcus lentus 1,0E+06 

Stenotrophomonas maltophilia 1,0E+06 

Streptococcus anginosus 1,0E+06 

Streptococcus bovis 1,0E+06 

Streptococcus pyogenes (2) 1,0E+06 

Strep groep B (7) 1,0E+06 

Streptococcus agalactiae (grp B) 1,0E+06 

Strep groep C 1,0E+06 

Strep groep F 1,0E+06 

Strep groep G 1,0E+06 

Streptococcus mutans 1,0E+06 

Streptococcus parasanginis 1,0E+06 

Streptococcus sanguinis 1,0E+06 

Trichomonas Vaginalis 1,0E+06 
 *Hoog gehalte aan ag, fungus in hyfevorm 

 

Storende stoffen 
Van de volgende stoffen die vaak worden aangetroffen in urine werd aangetoond dat ze de werking van 
de Sofia S. pneumoniae-FIA verstoren in de hieronder vermelde concentraties (Tabel 7). 
 

Tabel 7 
Niet-storende stoffen 

Stof Concentratie 

Acetylsalicylzuur 3,62 mmol/l 

Amoxiciline 206 µmol/l 

Ascorbinezuur 100 mg/dl 

Bilirubine 20 mg/dl 

Ciprofloxacine 0,22 mg/ml 

Erytromycine 0,067 mg/ml 

Glucose 2000 mg/dl 

Hemoglobine 1000 µg/dl 

Ibuprofen 2,425 mmol/l 

Minocycline 34 µmol/l 

Penicilline 2 µg/ml 

Eiwit - BSA 500 mg/dl 

Rifampicine 0,09 mg/ml 

Tetracycline 34 µmol/l 

Triglyceriden 37 mmol/l 

Ureum 2000 mg/dl 

Urine pH 5 tot pH 9 

 



Sofia S. pneumoniae-FIA Pagina 17 of 18 

ASSISTENTIE 
Als u vragen hebt m.b.t. het gebruik van dit product of u wilt een probleem met het testsysteem 
melden, kunt u uw plaatselijke Quidel-leverancier bellen. 
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