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Voor gebruik met de Sofia en Sofia 2 
CLIA-complexiteit:  vrijwaring 
 
Voor in-vitro-diagnoses.   
 
 

BEOOGD GEBRUIK 
De Sofia Strep A+ FIA detecteert Groep A-streptokokkenantigenen in keeluitstrijkjes van patiënten met 
tekenen en symptomen van faryngitis, zoals keelpijn. Alle negatieve testresultaten moeten worden bevestigd 
aan de hand van een bacteriekweek of een door de FDA goedgekeurde moleculaire assay, omdat negatieve 
resultaten een infectie met een Groep A-streptokokkeninfectie niet uitsluiten en niet mogen worden gebruikt 
als de enige basis voor een behandeling. De test is bedoeld voor professioneel en laboratoriumgebruik als 
hulpmiddel bij de diagnose van een Groep A-streptokokkeninfectie 
 
De Sofia Strep A+ FIA mag worden gebruikt met de Sofia of Sofia 2. 
 
SAMENVATTING EN UITLEG  
Groep A-streptokok is een van de vaakst voorkomende oorzaken van een acute infectie van de bovenste 
luchtwegen. Van een vroege diagnose en behandeling van faryngitis door Groep A-streptokokken is 
aangetoond dat ze de hevigheid van de symptomen en ernstige complicaties, zoals gewrichtsreuma en 
glomerulonefritis verminderen.1, 2 De soort Groep A-streptokokken wordt primair geïdentificeerd met behulp 
van een kweek, of met immunologische en/of moleculaire procedures. Conventionele procedures voor de 
identificatie van Groep A-streptokokken in keeluitstrijkjes omvatten het kweken, isoleren en vervolgens 
identificeren van levensvatbare pathogenen na 24 tot 48 uur of langer voor resultaten.3,4 Snelle 
antigeendetectietests, zoals de Sofia Strep A+ FIA, behoren tot de vaakst gebruikte diagnostische 
hulpmiddelen voor Groep A-streptokokken, omdat deze tests een snelle doorlooptijd hebben en gemakkelijk in 
het gebruik zij. Onlangs zijn een aantal nieuwe diagnostische in-vitrotests beschikbaar gekomen die gebruik 
maken van nucleïnezuuramplificatietechnieken op moleculaire basis. Deze kunnen Groep A-streptokokken 
binnen significant minder dan 24 uur met grote precisie identificeren.  
 
PRINCIPE VAN DE TEST  
De Sofia Strep A+ FIA gebruikt immunofluorescente technologie met de Sofia of Sofia 2 voor de detectie van 
het Groep A-streptokokkenantigeen.  
 
De Sofia Strep A+ FIA betreft de extractie van de antigene componenten van de Groep A-streptokokken- (GAS) 
bacterie. Het uitstrijkje van de patiënt wordt in het reageerbuisje met de reagensoplossing geplaatst, waarna 
de bacteriële antigenen geëxtraheerd worden zodat ze beter toegankelijk zijn voor de specifieke antilichamen. 
Een aliquot van het geëxtraheerde monster wordt in de monsterholte van de testcassette geplaatst. Het 
monster migreert vanuit de monsterholte door de teststrip die verschillende unieke chemische testgebieden 
bevat. Als antigenen voor Groep A-streptokokken aanwezig zijn, worden deze gebonden aan antilichamen die 
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gekoppeld zijn aan fluorescente microdeeltjes die zich door de teststrip verplaatsen. De fluorescente 
microdeeltjes met gebonden antigeen worden op een bepaalde locatie op de teststrip gevangen door 
antilichamen, waar ze door de Sofia of Sofia 2 worden gedetecteerd. Als geen antigenen aanwezig zijn, worden 
de fluorescente microdeeltjes niet gevangen door de antilichamen en ook niet door de Sofia of Sofia 2 
gedetecteerd.  
 
Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt de testcassette in de Sofia of Sofia 2 geplaatst voor 
automatisch getimede ontwikkeling (LATER LEZEN-modus) of op het werkblad geplaatst voor handmatig 
getimede ontwikkeling en vervolgens in de Sofia of Sofia 2 geplaatst om te worden gescand (NU LEZEN-
modus). 
 
De Sofia of Sofia 2 scant, meet en interpreteert het immunofluorescente signaal met behulp van 
methodespecifieke algoritmen. De Sofia of Sofia 2 geeft de testresultaten op het scherm weer (positief, 
negatief of ongeldig).  
 
MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN  
Kit met 25 tests:  
 Afzonderlijk verpakte testcassettes (25): Polyklonaal konijn-anti-Groep A-streptokokkenantilichamen  
 Reageerbuisjes (25)  
 Flesjes met reagensoplossing (25): 4 M natriumnitriet en 0,4 N zoutzuur in glazen ampul  
 Steriele rayon keelstaafjes (25)  
 Transparante pipetten met vast volume, 120 μl (25) 
 Positief controlestaafje (1): staafje is bedekt met door hitte geïnactiveerde, niet-infectieuze Groep A-

streptokokken  
 Negatief controlestaafje (1): staafje is bedekt met door hitte geïnactiveerd, niet-infectieuze Groep C-

streptokokken  
 Bijsluiter (1)  
 Beknopte instructies (1)  
 Kwaliteitscontrolekaart (op kitdoos)  
 Printerpapier (1) 
 
NIET IN DE KIT GELEVERDE MATERIALEN  
 Timer of stopwatch 
 Sofia of Sofia 2 
 Kalibratiecassette (geleverd bij het Sofia-installatiepakket of de Sofia 2)  
 Staafje/transportsysteem voor kweek of een door de FDA goedgekeurde moleculaire methode 
 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN  
 Voor diagnostisch gebruik in-vitro.  
 Gebruik de kitinhoud niet na de uiterste gebruiksdatum die op de buitenkant van de doos gedrukt staat.  
 Gebruik gepaste voorzorgsmaatregelen bij de verzameling, hantering, opslag en afvoer van 

patiëntmonsters en de gebruikte kitinhoud.5  
 Het wordt geadviseerd nitril, latex (of equivalente) handschoenen te gebruiken bij het hanteren van 

patiëntmonsters.5  
 Testcassettes, reageerbuisjes, pipetten met vast volume, oplossingen of controlestaafjes mogen niet 

opnieuw worden gebruikt.  
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 De kalibratiecassette moet, wanneer hij niet wordt gebruikt, in de meegeleverde opslagzak worden 
bewaard.  

 Om accurate resultaten te verkrijgen, moeten de instructies van de bijsluiter worden gevolgd.  
 Wanneer monsters op ondeugdelijke of ongeschikte wijze worden verzameld, opgeslagen en vervoerd, kan 

dit verkeerde testresultaten opleveren.  
 Voor het verzamelen en hanteren van monsters is specifieke training en begeleiding nodig.  
 Gebruik de staafjes met rayon tip die bij deze assay worden geleverd, om de keelmonsters te verzamelen. 

Gebruik geen calciumalginaat staafjes met wattentip of houten schacht.  
 De gebruiker mag de foliezak van de testcassette pas openen en aan de omgeving blootstellen wanneer de 

testcassette klaar is voor onmiddellijk gebruik.  
 Gebruik geen beschadigde testcassette of beschadigd materiaal. Werp deze weg.  
 De reagensoplossing bevat een zure oplossing. Als de oplossing in contact komt met de huid of de ogen, 

spoelt u deze met een ruime hoeveelheid water.  
 De fles met reagensoplossing bevat glas; breek hem voorzichtig en knijp slechts één keer om de ampul te 

breken. 
 Als de fles met reagensoplossing geen glazen ampul bevat, als de oplossing groen is voordat de ampul 

wordt gebroken of als de oplossing niet groen wordt nadat het glas is gebroken en u de oplossing schudt, 
dan gooit u de fles weg en gebruikt een andere fles met reagensoplossing.  

 Giet de monsters niet uit het reageerbuisje in de monsterholte van de testcassette, Gebruik de 
meegeleverde transparante pipet met vast volume van 120 μl om het monster aan de testcassette toe te 
voegen. 

 Laat de testcassette in de LATER LEZEN-modus NIET op het werkblad ontwikkelen voordat u de 
testcassette in de Sofia of Sofia 2 plaatst. 

 Laat de testcassette in de NU LEZEN-modus de volle 5 minuten ontwikkelen VOORDAT u hem in de Sofia of 
Sofia 2 plaatst. 

 Schrijf niet op de streepjescode of op de bovenkant van de testcassette. Deze wordt door de Sofia of 
Sofia 2 gebruikt om het testtype dat wordt uitgevoerd en de uiterste gebruiksdatum van de testcassette te 
identificeren.  

 Probeer de testcassette niet meer dan één keer te scannen. De streepjescode op de testcassette bevat een 
unieke identificatiecode die voorkomt dat de Sofia of Sofia 2 een eerder gescande testcassette een tweede 
keer afleest. Er wordt een foutbericht weergegeven als een testcassette meer dan één keer op dezelfde 
Sofia of Sofia 2 wordt gescand. 

 Aangezien het detectiereagens een fluorescerende stof is, ontstaan geen zichtbare resultaten op de 
teststrip. De Sofia of Sofia 2 moet worden gebruikt om het resultaat te interpreteren.  

 De tests moeten worden uitgevoerd in een ruimte met voldoende ventilatie. 
 Voer lege verpakkingen en ongebruikte inhoud af in overeenstemming met nationale, provinciale en lokale 

voorschriften. 
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het hanteren van 

de inhoud uit deze kit. 
 De handen na gebruik grondig wassen. 
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 

onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad (VIB) op quidel.com. 

 
OPSLAG EN STABILITEIT VAN DE KIT  
Bewaar de kit bij kamertemperatuur, 15 °C tot 30 °C, uit de buurt van direct zonlicht. De kitinhoud is stabiel tot 
de uiterste gebruiksdatum die op de buitenverpakking gedrukt is. Niet in de vriezer bewaren.  
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KWALITEITSCONTROLE  
Er zijn drie typen kwaliteitscontrole voor de Sofia of Sofia 2 en de testcassette: kalibratiecontroleprocedure, 
ingebouwde procedurele controlefuncties en externe controles.  
 
Sofia-kalibratiecontroleprocedure 
NB Dit is een kalibratiecontroleprocedure.  
 
De kalibratiecontroleprocedure moet elke 30 dagen worden uitgevoerd. De Sofia kan gemakkelijk worden 
ingesteld met een herinnering voor de gebruiker dat de kalibratiecontroleprocedure moet worden uitgevoerd. 
 
De kalibratiecontrole is een verplichte functie die de optische elementen en de berekeningssystemen van de 
Sofia controleert met een specifieke kalibratiecassette. Deze kalibratiecassette wordt bij het Sofia-
installatiepakket geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia voor details over de 
kalibratiecontroleprocedure.  
 
Belangrijk: De kalibratiecassette moet, wanneer hij niet wordt gebruikt, in de meegeleverde opslagzak worden 
bewaard om te voorkomen dat hij aan licht wordt blootgesteld.  
 

1. Om de kalibratie van de Sofia te controleren, selecteert 
u Kalibratie in het hoofdmenu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de 

kalibratiecassette in de Sofia en sluit de lade. De Sofia 
voert de kalibratiecontrole automatisch binnen twee 
minuten uit zonder dat de gebruiker iets hoeft in te 
voeren. 

 
 
De Sofia geeft aan wanneer de kalibratiecontrole voltooid is. 
Selecteer OK om terug te keren naar het hoofdmenu. 
 
NB Als de kalibratiecontrole niet slaagt, brengt u uw supervisor hiervan op de hoogte of neemt u contact op 
met de technische ondersteuning van Quidel voor hulp; de ondersteuning is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur Pacific Time op 1-800.874.1517 (in de VS.); 1-858.552.1100 (buiten de VS); 
fax: 1-858.455.4960; customerservice@quidel.com (klantenservice); technicalsupport@quidel.com (technische 
ondersteuning); of neem contact op met uw distributeur. 
 
  

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Sofia 2-kalibratiecontroleprocedure 
De kalibratiecontroleprocedure moet elke 30 dagen worden uitgevoerd. De Sofia 2 kan worden ingesteld met 
een herinnering voor de gebruiker dat de kalibratiecontroleprocedure moet worden uitgevoerd. 
 
De kalibratiecontrole is een verplichte functie die de optische elementen en de berekeningssystemen van de 
Sofia 2 controleert met een specifieke kalibratiecassette. Deze kalibratiecassette wordt bij de Sofia 2 geleverd. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 2 voor details over de kalibratiecontroleprocedure.  
 
Belangrijk: De kalibratiecassette moet, wanneer hij niet wordt gebruikt, in de meegeleverde opslagzak worden 
bewaard om te voorkomen dat hij aan licht wordt blootgesteld.  
 
 
 

1. Om de kalibratie van de Sofia 2 te controleren, 
selecteert u Kalibratie uitvoeren in het 
hoofdmenu. 
 

 
 
 

 
 

2. Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de 
kalibratiecassette in de Sofia 2 en sluit de lade. De 
Sofia 2 voert de kalibratiecontrole automatisch 
binnen één minuut uit zonder dat de gebruiker iets 
hoeft in te voeren. 

 
De Sofia 2 geeft aan wanneer de kalibratiecontrole voltooid is. 
Selecteer  om terug te keren naar het scherm Test 
uitvoeren. 
 
NB Als de kalibratiecontrole niet slaagt, brengt u uw supervisor hiervan op de hoogte of neemt u contact op 
met de technische ondersteuning van Quidel voor hulp; de ondersteuning is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur Pacific Time op 1-800.874.1517 (in de VS); 1-858.552.1100 (buiten de VS); 
fax: 1-858.455.4960; customerservice@quidel.com (klantenservice); technicalsupport@quidel.com (technische 
ondersteuning); of neem contact op met uw distributeur. 
 
Ingebouwde procedurele controles  
De Sofia Strep A+ FIA bevat twee ingebouwde procedurele controlefuncties. De fabrikant adviseert deze 
ingebouwde procedurele controles dagelijks voor het eerste monster van die dag uit te voeren.  
Een controle van de extractieprocedure bestaat uit een kleurverandering van transparant naar groen wanneer 
de reagensoplossing wordt gemengd. De kleurverandering is een indicatie van de integriteit van de 
reagensoplossing en is ook een indicatie dat de extractieprocedure op de juiste manier werd uitgevoerd.  
 
Telkens wanneer een test in de Sofia of Sofia 2 wordt uitgevoerd, worden de procedurele controles in de 
testcassette geïnterpreteerd door de Sofia of de Sofia 2 waarna het resultaat op het scherm wordt 
weergegeven. Deze informatie wordt automatisch met elk testresultaat in de Sofia of Sofia 2 geregistreerd.  

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Een geldig met de procedurele controle verkregen resultaat toont aan dat de flow van het geëxtraheerde 
monster juist was en dat de functionele integriteit van de testcassette in stand werd gehouden. Deze 
procedurele controle wordt door de Sofia of Sofia 2 geïnterpreteerd nadat de testcassette gedurende 
5 minuten is ontwikkeld. Als de flow van de test niet juist was, geeft de Sofia of Sofia 2 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 kwaliteitscontrole  
Er kunnen ook externe controles worden gebruikt om aan te tonen dat de reagentia en de assay-procedure 
goed werken.  
 
Quidel raadt aan in de volgende situaties positieve en negatieve controles uit te voeren:  
 één keer voor elke niet-getrainde operator;  
 één keer voor elke nieuwe zending met kits (mits elk afzonderlijk, in de zending ontvangen lot wordt 

getest); 
 zoals noodzakelijk wordt geacht volgens uw interne kwaliteitscontroleprocedures en in 

overeenstemming met de plaatselijke, regionale en landelijke voorschriften of 
accreditatievoorwaarden.  

 
Om externe controles te testen, selecteert de gebruiker eerst in het hoofdmenu Kwaliteitscontrole uitvoeren. 
Voer vervolgens wanneer daarom wordt gevraagd de gebruikers-id in en scan de kwaliteitscontrolekaart (deze 

Bijvoorbeeld: op dit scherm van de Sofia 
wordt een ongeldig resultaat weergegeven.  

Bijvoorbeeld: op dit scherm van de Sofia 2 
wordt een ongeldig resultaat weergegeven. 



Sofia Strep A+ FIA  Pagina 7 van 29 

bevindt zich op de kitdoos). Op deze kaart staat informatie die specifiek is voor het kitlot, inclusief het 
lotnummer en de uiterste gebruiksdatum.  
 
De gebruiker selecteert de gewenste modus (LATER LEZEN of NU LEZEN) en voert vervolgens de externe 
controlestaafjes uit.  
 
Externe positieve en negatieve controlestaafjes worden in de kit meegeleverd en moeten worden getest 
volgens de testprocedure die in deze bijsluiter of in de beknopte instructies wordt beschreven. De positieve 
controle moet eerst worden uitgevoerd, gevolgd door de negatieve controle. Nadat de positieve en de 
negatieve controle zijn uitgevoerd, worden de resultaten voor beide weergegeven als Geslaagd of Mislukt op 
de Sofia of als  of  op de Sofia 2.  
 
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 de technische 
ondersteuning van Quidel voordat u monsters van patiënten test.  
 
Als de positieve en de negatieve controle beide mislukken, herhaalt u de test met de positieve en negatieve 
controle 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 of  op het scherm van de Sofia 2 om de controletest die eerder 
geslaagd was, over te slaan. In de kwaliteitscontroleresultaten wordt een overgeslagen controletest als 
Onbekend weergegeven op de Sofia of als  op de Sofia 2. 
 
U kunt afzonderlijk extra externe controles verkrijgen door contact op te nemen met de klantondersteuning 
van Quidel op 1-800.874.1517 (in de VS) of 1-858.552.1100. 
 
MONSTERNAME  
Gebruik de staafjes met rayon tip, die in de kit worden geleverd, om keelmonsters taf te nemen. Neem 
keelmonsters af volgens standaard klinische methoden. Druk de tong omlaag met een tongspatel of lepel. 
Wrijf het staafje over de amandelen en de achterkant van de keel. Raadpleeg standaard referentieprocedures, 
zoals de afnameprocedure die door Facklam wordt beschreven.6  
 
Als een kweek nodig is om de negatieve Sofia Strep A+ FIA-testresultaten te bevestigen, een organisme te 
identificeren en/of een antimicrobiële gevoeligheidstest uit te voeren, neemt u twee keelmonsters af – één 
om te testen met de Sofia Strep A+ FIA en het tweede monster voor de kweek.  
 
Als de negatieve Sofia Strep A+ FIA-testresultaten bevestigd moeten worden met een door de FDA 
goedgekeurde moleculaire assay, neemt u een of meer extra keelmonsters af met een compatibel 
monstername- en transporthulpmiddel om de test uit te voeren volgens de specificaties van de fabrikant van 
de assay. 
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TRANSPORT EN OPSLAG VAN MONSTERS 
Het wordt aanbevolen om de monsters zo spoedig mogelijk na afname te verwerken.  De uitstrijkjes kunnen 
maximaal 24 uur bij kamertemperatuur (23 °C) of maximaal 48 uur gekoeld (2 °C tot 8 °C) in een schone, droge 
plastic buis of huls worden bewaard. De volgende transportmedia en opslagcondities zijn getest en zijn ook 
aanvaardbaar bevonden (tabel 1): 
 

Tabel 1 
Aanbevolen transportmedia 

Transportmedia 
Aanbevolen opslagconditie 

2 °C tot 8 °C Omgevingstemperatuur 

BD BBL CultureSwab with Liquid Stuart Media (#220099) 48 uur 48 uur 
 
Extra uitstrijkjes voor een kweek moeten worden vervoerd en opgeslagen onder condities waarvan is 
aangetoond dat ze de levensvatbaarheid van organismen in stand houden. Volg de instructies van de fabrikant 
voor het specifieke te gebruiken monstername- en transporthulpmiddel. 
 
Extra uitstrijkjes voor moleculaire tests moeten worden vervoerd en opgeslagen onder de condities die door 
de fabrikant van de moleculaire assay worden aanbevolen. 
 
TESTPROCEDURE  
Belangrijk:  
 Alle klinische monsters en testmaterialen moeten op kamertemperatuur zijn voordat de test mag 

beginnen.  

 Gebruik de reagensoplossing niet als deze groen is voordat de glazen ampul gebroken is of als de 
oplossing niet groen wordt nadat de glazen ampul is gebroken. 

 Laat de testcassette in de LATER LEZEN-modus niet op het werkblad ontwikkelen voordat u de 
testcassette in de Sofia of Sofia 2 plaatst. 

 Laat de testcassette in de NU LEZEN-modus de volle 5 minuten ontwikkelen voordat u hem in de Sofia of 
Sofia 2 plaatst. 

 Uiterste gebruiksdatum: controleer vóór gebruik de uiterste gebruiksdatum op de buitenverpakking. 
Gebruik een testcassette niet als de uiterste gebruiksdatum op het etiket is verstreken.  

 
1. Controleer of de Sofia of Sofia 2 in de gewenste modus staat. LATER LEZEN 

of NU LEZEN. Raadpleeg de paragraaf 'De Sofia en Sofia 2 gebruiken' voor 
meer informatie. 

 
 
2. Knijp ÉÉN keer om de glazen ampul in de fles met reagensoplossing te 

breken voordat u de assay uitvoert.  
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3. Schud de fles met reagensoplossing krachtig 5 keer om de oplossing te 
mengen.  Nadat de ampul is gebroken, moet de oplossing groen worden. 
 
 
 
 
 

4. Voeg het reagens toe: 
 

a)  Tik tegen of schud de fles met reagensoplossing zodat alle vloeistof 
zich onderin de fles bevindt.  

b)  Draai het lipje eraf. 
c)  Laat de reagensoplossing langzaam tot aan de vullijn in het 

reageerbuisje lopen. 
 
 
 
5. Voeg het monsterstaafje van de patiënt toe aan het reageerbuisje. Meng 

de oplossingen krachtig door het staafje 5 keer op en neer te bewegen in 
het buisje.  

6. Laat het staafje gedurende 1 minuut in het reageerbuisje zitten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Meng de oplossing opnieuw krachtig door het staafje   

5 keer op en neer te bewegen in het buisje.  
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8. Druk zo veel mogelijk vloeistof uit het staafje door de zijkanten van het 
buisje samen te drukken terwijl het staafje met een volledig draaiende 
beweging uit het buisje wordt teruggetrokken. 
 
Voer het staafje af in overeenstemming met uw protocol voor de afvoer 
van biologisch gevaarlijk afval. 
 

 
9. Vul de meegeleverde transparante pipet met vast volume van 120 μl met het monster:  
  

Ga als volgt te werk om de pipet met vast volume 
met het monster te vullen:  
 
a)  Knijp STEVIG in de bovenste bol en plaats  

de pipettip in het monster.  

b)  Houd de pipettip in het monster, en hef de druk 
op de bovenste bol langzaam op om de pipet te 
vullen.  

 

 

10. Knijp stevig in de bovenste bol om de inhoud van de pipet in de 
monsterholte van de testcassette te legen. Er mag extra vloeistof in de 
overloopbol achterblijven.  

 
NB De pipet met vast volume is ontworpen om de juiste hoeveelheid van 
het patiëntmonster op te nemen en af te geven. Voer de pipet af met uw 
biologisch gevaarlijke afval.  

 NB Giet het monster niet uit het reageerbuisje. Gebruik de meegeleverde 
transparante pipet met vast volume van 120 µl. 

11. Ga onmiddellijk door naar de volgende paragraaf, 'De Sofia en Sofia 2 
gebruiken'. 
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DE SOFIA EN SOFIA 2 GEBRUIKEN 
 
LATER LEZEN-/NU LEZEN-modus 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia of Sofia 2 voor de bedieningsinstructies.  
De Sofia en Sofia 2 kunnen in twee verschillende modi worden ingesteld (LATER LEZEN en NU LEZEN). De 
procedures voor elke modus worden hieronder beschreven. 
 
LATER LEZEN-modus 
In de LATER LEZEN-modus plaatst de gebruiker de testcassette onmiddellijk in de Sofia of Sofia 2. De gebruiker 
keert na 5 minuten terug om het testresultaat te krijgen. In deze modus timet de Sofia of Sofia 2 automatisch 
de testontwikkeling voordat het testresultaat wordt gescand en weergegeven.   
 
NU LEZEN-modus 
 

Van essentieel belang: Laat de test de VOLLE 5 minuten ontwikkelen, VOORDAT de testcassette in de Sofia of 
Sofia 2 wordt geplaatst. 

 
De gebruiker moet de testcassette eerst gedurende 5 minuten op het werkblad (buiten de Sofia of Sofia 2) laten 
staan en de duur van deze ontwikkelingsstap handmatig bijhouden. Vervolgens plaatst de gebruiker de testcassette 
in de Sofia of Sofia 2. In de NU LEZEN-modus scant de Sofia of de Sofia 2 het testresultaat en geeft dit binnen 
1 minuut weer. NB  De resultaten blijven nog 5 minuten stabiel na de aanbevolen ontwikkelingstijd van 5 minuten. 
 
Tips voor het testen van batches 
Om het testen van batches te vergemakkelijken, kan de gebruiker een of meer flessen met reagensoplossing 
vóór het testen van monsters klaarmaken. De gebruiker kan de ampul in elke fles met reagensoplossing 
breken, schudden om de oplossingen te mengen en de van een dop voorziene oplossingen gedurende 
maximaal 12 uur bij kamertemperatuur op het werkblad bewaren zonder verlies van activiteit voordat de 
oplossing voor de staafjes met monster wordt gebruikt. 
 
Van essentieel belang: De gebruiker mag de foliezak pas openen en de testcassette aan de omgeving 
blootstellen, wanneer de cassette onmiddellijk gebruikt gaat worden. 
 
DE TEST MET DE SOFIA UITVOEREN 
1. Voer de gebruikers-id met de handbediende 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 de Sofia om het veld 
opnieuw te markeren. Scan dan eenvoudig de juiste streepjescode. De vorige streepjescode wordt dan met 
de juiste streepjescode overschreven.  
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2. Voer de patiënt-id of het ordernummer met de handbediende streepjescodescanner in of voer de gegevens 
handmatig via het toetsenblok in.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

voorbereide testcassette van de patiënt in de lade en sluit de lade voorzichtig.  
 

 
 

5. De Sofia start automatisch en geeft de voortgang weer. In de LATER LEZEN-modus worden de 
testresultaten binnen ongeveer 5 minuten op het scherm weergegeven. In de NU LEZEN-modus worden 
de testresultaten binnen 1 minuut op het scherm weergegeven. Zie de paragraaf Interpretatie van de 
resultaten van de Sofia. 
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INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE SOFIA  
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.  
 
Het scherm van de Sofia geeft de resultaten voor de procedurecontroles weer als 'geldig' of 'ongeldig' en geeft 
een positief of negatief resultaat voor Strep A. Als de procedurecontroles 'ongeldig' zijn, moet een nieuw 
patiëntmonster worden getest met een nieuwe testcassette.  
 
Positieve resultaten:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatieve resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een 
geldig positief resultaat weergegeven voor 
Strep A. NB Een positief resultaat sluit een 
co-infectie met andere pathogenen niet uit. 
 

Bijvoorbeeld: op het scherm wordt 
weergegeven dat de test in de 
LATER LEZEN-modus nog 4 minuten 
en 13 seconden duurt. De Sofia leest 
de testresultaten en geeft ze na 
5 minuten weer. 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een 
geldig negatief resultaat weergegeven voor 
Strep A. Een negatief resultaat sluit een 
infectie met Groep A-streptokokken niet uit. 
Negatieve Sofia Strep A+ FIA-resultaten 
moeten worden bevestigd met een kweek 
of een door de FDA goedgekeurde 
moleculaire assay voor Groep A-
streptokokken. 
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Ongeldige resultaten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE TEST MET DE SOFIA 2 UITVOEREN 
1. Voer de gebruikers-id met de ingebouwde streepjescodescanner in of voer de gegevens handmatig via 

het toetsenblok op het scherm in. 
 

NB Als u per ongeluk de verkeerde streepjescode scant, markeert u het veld opnieuw met gebruikmaking 
van het aanraakscherm van de Sofia 2. Scan dan eenvoudig de juiste streepjescode en de vorige 
streepjescode wordt met de juiste streepjescode overschreven. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Voer de patiënt-id en het bestelnummer, indien van toepassing, met de streepjescodescanner in of voer 

de gegevens handmatig in via het toetsenblok op het scherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een 
ongeldig resultaat weergegeven.  
 
Ongeldig resultaat: Als de test ongeldig is, 
moet een nieuwe test worden uitgevoerd 
met een nieuw patiëntmonster en een 
nieuwe testcassette  
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3. Controleer of de juiste ontwikkelingsmodus, LATER LEZEN of NU LEZEN, geselecteerd is. Druk op  en open 
de lade van de Sofia 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Schuif de voorbereide testcassette in de lade van de Sofia 2 en sluit de lade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. De Sofia 2 start automatisch en geeft de voortgang weer. In de LATER LEZEN-modus worden de 

testresultaten binnen ongeveer 5 minuten op het scherm weergegeven. In de NU LEZEN-modus worden de 
testresultaten binnen 1 minuut op het scherm weergegeven. Zie de paragraaf Interpretatie van de 
resultaten van de Sofia 2. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE SOFIA 2  
Wanneer de test klaar is, worden de resultaten op het scherm van de Sofia 2 weergegeven. De fluorescerende 
testlijnen kunnen met het blote oog niet worden gezien. 
 
Het scherm van de Sofia 2 geeft de resultaten voor de procedurecontroles weer als  of  en geeft een  of 

 resultaat voor Strep A. Als de procedurecontrole  is, moet een nieuw patiëntmonster worden getest met 
een nieuwe testcassette. 

Bijvoorbeeld: op het scherm wordt 
weergegeven dat de test in de LATER LEZEN-
modus nog 2 minuten en 34 seconden duurt. 
De Sofia 2 leest de testresultaten en geeft ze 
na 5 minuten weer. 
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Positieve resultaten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negatieve resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongeldige resultaten:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BEPERKINGEN  
 De inhoud van deze kit moet worden gebruikt bij de kwalitatieve detectie van Groep A-

streptokokkenantigenen in keeluitstrijkjes. 
 Deze test detecteert zowel levensvatbare als niet-levensvatbare Groep A-streptokokkenbacteriën en kan in 

de afwezigheid van levende organismen een positief resultaat opleveren. 
 Infecties van de luchtwegen, zoals faryngitis, kunnen worden veroorzaakt door streptokokken van andere 

serogroepen dan Groep A, alsmede door andere pathogenen. 
 De Sofia Strep A+ FIA maakt geen onderscheid tussen asymptomatische dragers van Groep A-

streptokokken en dragers die blijk geven van een streptokokkeninfectie.7 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een 
geldig positief resultaat weergegeven 
voor Strep A. NB Een positief resultaat 
sluit een co-infectie met andere 
pathogenen niet uit.  
 
 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt 
een geldig negatief resultaat 
weergegeven voor Strep A. Een 
negatief resultaat sluit een infectie 
met Groep A-streptokokken niet uit. 
Negatieve Sofia Strep A+ FIA-
resultaten moeten worden bevestigd 
met een kweek of een door de FDA 
goedgekeurde moleculaire assay. 
 
 
 

Bijvoorbeeld: op dit scherm wordt een 
ongeldig resultaat weergegeven.  
 
Ongeldig resultaat: Als de test ongeldig is, 
moet een nieuwe test worden uitgevoerd 
met een nieuw patiëntmonster en een 
nieuwe testcassette  
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 Een negatief testresultaat kan optreden als de hoeveelheid antigeen in een monster onder de 
detectielimiet van de test ligt of als het monster verkeerd werd afgenomen, vervoerd of opgeslagen. 

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

 Alle negatieve Sofia Strep A+ FIA-testresultaten moeten worden bevestigd met een kweek of een door de 
FDA goedgekeurde moleculaire methode. 

 Een follow-upkweek is vereist als een negatief Sofia Strep A+ resultaat wordt bevestigd met een 
moleculaire methode en de klinische symptomen aanhouden, of in geval van een uitbraak van acute 
gewrichtsreuma. 

 In de NU LEZEN-modus kunnen fout-negatieve en/of ongeldige resultaten optreden als de testcassette niet 
gedurende de volle 5 minuten vóór de aflezing wordt geïncubeerd.  

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

 Negatieve testresultaten sluiten mogelijke andere infecties niet uit. 
 Positieve resultaten sluiten co-infecties met andere pathogenen niet uit. 
 Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

mutans, Streptococcus parasanginis, streptokokken van Groep C, D en F, adenovirus type 1 en 3, epstein-
barrvirus, en de bof (Enders) kunnen de werking van deze assay verstoren.   

 Bloed, mucine en Doritos met nachos-smaak kunnen de werking van de assay verstoren. 
 
VERWACHTE WAARDEN  
Groep A-streptokokkenbacteriën zijn verantwoordelijk voor ongeveer 19% van alle infectie van de bovenste 
luchtwegen.8 Dergelijke infecties komen het vaakst voor in de winter en het vroege voorjaar waarbij de meeste 
gevallen zich voordoen bij patiënten die in dichtbevolkte gebieden wonen. Deze cijfers stroken met het 
multicenter, klinische onderzoek dat in 2014 door Quidel werd uitgevoerd: 21% (175/851) van de patiënten 
met faryngitis had een positieve kweek voor Strep A. Bijna de helft van deze patiënten, 45%, bestond uit 
mannen. De leeftijd van de patiënten varieerde van 3 tot 76 jaar en 80% (685/851) waren kinderen (in de 
leeftijd van 3 tot 17 jaar). 
 
PRESTATIEKENMERKEN 
De volgende onderzoeken werden met de Sofia Strep A+ en de Sofia uitgevoerd. 
 
Prestaties van de Sofia Strep A+ FIA vs celkweek en vs celkweek-PCR 
De prestaties van de Sofia Strep A+ FIA in de LATER LEZEN-modus met de Sofia werden vergeleken met die van 
een standaardbacteriekweek en -identificatie en een door de FDA goedgekeurde Groep A-streptokokken RT-
PCR-assay in een multicenter klinisch veldonderzoek. Dit onderzoek werd in 2014 uitgevoerd door niet-
getraind medisch personeel in 7 afzonderlijke centra met CLIA-vrijwaring in verschillende geografische regio's 
in de Verenigde Staten. In dit multicenter, point-of-care (POC) veldonderzoek, werden twee (2) keelmonsters 
vafgenomen bij achthonderdeenenvijftig (851) patiënten met symptomen die op bacteriële faryngitis wezen. 
 
Eén keelmonster werd vers getest in het centrum met CLIA-vrijwaring in de Sofia Strep A+ FIA. Een tweede 
monster werd in transportmedium geplaatst en op koude ijspacks vervoerd naar een centraal 
referentielaboratorium. Van het staafje werd een uitstrijkje gemaakt op een schapenbloedagar- (SBA) plaat en 
gedurende maximaal 48 uur gekweekt. Een deel van het transportmedium werd vervolgens in de PCR-assay 
getest. De prestaties van de Sofia Strep A+ FIA werden vastgesteld door het resultaat van de snelle FIA-test te 
vergelijken met het resultaat van de overeenkomstige kweek (tabel 2) met tegenstrijdige PCR-resultaten in de 
voetnoten.  
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Tabel 2 
Prestaties van de Sofia Strep A+ FIA vergeleken met die van een kweek 

LATER LEZEN-modus 

 Kweek Gevoeligheid = 93,7% (164/175) 
(95% BI = 89,1%-
96,5%)  Pos Neg 

Sofia Pos 164 38* Specificiteit = 94,4% (638/676) 
(95% BI = 92,4%-
95,9%) Sofia Neg 11** 638 

Totaal: 175 676 PPV = 81,2% (164/202) 
   NPV =  98,3% (638/649) 

 
*Van de 38 tegenstrijdige monsters werd bij 24 monsters een positief resultaat voor GAS verkregen 
wanneer ze met een door de FDA goedgekeurd moleculair hulpmiddel werden getest; 14 monsters 
waren negatief. 
**Van de 11 tegenstrijdige monsters werd bij 3 monsters een negatief resultaat verkregen wanneer 
ze met een door de FDA goedgekeurd moleculair hulpmiddel werden getest; 8 monsters waren 
positief. 

 
Reproduceerbaarheidsonderzoeken 
De reproduceerbaarheid van de Sofia Strep A+ FIA met de Sofia werd in 3 verschillende laboratoria 
geëvalueerd. Twee verschillende operators in elk centrum testten een serie gecodeerde, kunstmatige 
monsters, geprepareerd in een negatieve klinische matrix, variërend van negatief (geen bacteriën) tot matig-
positief (3 x LOD) voor Groep A-streptokokken. De interlaboratoriumovereenstemming (tabel 3) voor 
negatieve monsters bedroeg 90-100% en 87-100% voor positieve monsters.  
 

Tabel 3 
Interlaboratoriumovereenstemming bij reproduceerbaarheidsonderzoek van de Sofia Strep A+ FIA 

Centrum Negatief* 
(C0) 

Hoog-negatief*  
(C5) 

Laag-positief** 
(C95) 

Matig-positief**  
(C100) 

1 30/30 27/30 27/30 30/30 
2 30/30 29/30 23/30 30/30 
3 30/30 25/30 28/30 30/30 

Totaal 90/90 81/90 78/90 90/90 
% algemene 

overeenstemming 
(95% BI) 

100% 
(95,9%-100,0%) 

90% 
(82,1%-94,7%) 

87% 
(78,1%-92,2%) 

100% 
(95,9%-100,0%) 

*Bacteriën niet gedetecteerd/totaal 
**Bacteriën gedetecteerd/totaal 

 
  



Sofia Strep A+ FIA  Pagina 19 van 29 

Detectielimiet 
De detectielimiet (LOD) van de Sofia Strep A+ FIA met de Sofia werd vastgesteld met 3 stammen van Groep A 
Streptococcus pyogenes. De LOD varieerde van 2,76E+03 tot 8,13E+03 kolonievormende eenheden (cfu)/test 
(tabel 4).  

Tabel 4  
Detectielimiet van de Sofia Strep A+ FIA 

Stam Minimaal detecteerbaar niveau* 
Bruno [CIP 104226] 4,00E+03 cfu/test 
CDC-SS-1402 8,13E+03 cfu/test 
CDC-SS-1460 2,76E+03 cfu/test 

cfu/test = kolonievormende eenheden/test  
*De hoeveelheid bacteriën werd vastgesteld aan de hand van een verdunningsreeks, 
bacteriekweek en kolonietelling voor cfu/test. 

 
Analytische reactiviteit 
Analytische reactiviteit voor de Sofia Strep A+ FIA met de Sofia werd aangetoond met behulp van 
21 stammen van Groep A Streptococcus pyogenes getest in een concentratie van 1,74E+04 
kolonievormende eenheden (cfu)/test (tabel 5). 
 

Tabel 5  
Analytische reactiviteit 

Stam Streptococcus pyogenes  
Stam 1 (ATCC-19615) 
Stam 2 (ATCC-700942) 
Stam 3 (ATCC-700952) 
Stam 4 (klinisch isolaat-52123) 
Stam 5 (klinisch isolaat-52120) 
Stam 6 (klinisch isolaat-62055) 
Stam 7 (klinisch isolaat-52152) 
Stam 8 (klinisch isolaat-62092) 
Stam 9 (klinisch isolaat-52151) 
Stam 10 (ATCC-700482) 
Stam 11 (ATCC-BAA-1315) 
Stam 12 (ATCC-700459) 
Stam 13 (ATCC-12203) 
Stam 14 (ATCC-700944) 
Stam 15 (klinisch isolaat-52154) 
Stam 16 (klinisch isolaat-5036) 
Stam 17 (klinisch isolaat-5095) 
Stam 18 (klinisch isolaat-5017) 
Stam 19 (klinisch isolaat-5060) 
Stam 20 (klinisch isolaat-5112) 
Stam 21 (klinisch isolaat-5008) 
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Analytische specificiteit 
Kruisreactiviteit 
De kruisreactiviteit van de Sofia Strep A+ FIA met de Sofia werd geëvalueerd met in totaal 61 non-Groep A-
streptokokkenbacteriën en micro-organismen (schimmels), en 26 virusisolaten. Geen van de hieronder in 
tabel 6 vermelde micro-organismen of virussen vertoonden enig teken van kruisreactiviteit in de assay. 
Dezelfde micro-organismen en virussen in tabel 6 werden vooraf gemengd met Groep A Strep en getest in de 
Sofia Strep A+ FIA. 
 

Tabel 6 
Kruisreactiviteit 

Organisme/virus Testconcentratie** 

Arcanobacterium haemolyticum 3,00E+05 cfu/test 
Bacteroides fragilis 3,00E+07 cfu/test 
Bordetella pertussis 3,00E+07 cfu/test 
Candida albicans 3,00E+04 cfu/test 
Corynebacterium diphtheriae 3,00E+05 cfu/test 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum* 3,00E+06 cfu/test 
Enterococcus faecalis* 1,40E+06 cfu/test 
Enterococcus faecium 3,00E+06 cfu/test 
Escherichia coli 1,50E+07 cfu/test 
Fusobacterium necrophorum 3,00E+06 cfu/test 
Haemophilus influenzae 3,00E+07 cfu/test 
Haemophilus parahaemolyticus 3,00E+06 cfu/test 
Klebsiella pneumoniae 3,00E+07 cfu/test 
Moraxella catarrhalis 3,00E+06 cfu/test 
Neisseria gonorrhoeae 3,00E+06 cfu/test 
Neisseria lactamica  3,00E+06 cfu/test 
Neisseria meningitidis 3,00E+06 cfu/test 
Neisseria sicca 3,00E+07 cfu/test 
Neisseria subflava 3,00E+07 cfu/test 
Proteus vulgaris 3,00E+07 cfu/test 
Pseudomonas aeruginosa 3,00E+06 cfu/test 
Serratia marcescens 3,00E+07 cfu/test 
Staphylococcus aureus* 3,00E+06 cfu/test 
Staphylococcus epidermidis 3,00E+06 cfu/test 
Staphylococcus haemolyticus 3,00E+05 cfu/test 
Staphylococcus intermedius 3,00E+05 cfu/test 
Staphylococcus saprophyticus 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus anginosus 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus gordonii 3,00E+04 cfu/test 
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Organisme/virus Testconcentratie** 
Streptococcus mitis 3,00E+04 cfu/test 
Streptococcus mutans* 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus oralis 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus parasanginis* 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus pneumoniae 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus salivaris 3,00E+05 cfu/test 
Streptococcus sanguinis 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep B-stam 1: Streptococcus agalactiae  3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep B-stam 2 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep B-stam 3 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep B-stam 4 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep B-stam 5 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep C-stam 1  3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep C-stam 2 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep C-stam 3 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep C-stam 4: Streptococcus dysgalactiae* 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep C-stam 5 3,00E+05 cfu/test 
Streptococcus Groep D-stam 1: Enterococcus casseliflavus 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep D-stam 2 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep D-stam 3* 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep D-stam 4: Enterococcus faecalis 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep D-stam 5: Enterococcus faecalis 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep F-stam 1 1,00E+05 cfu/test 
Streptococcus Groep F-stam 2 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep F-stam 3 1,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep F-stam 4* 3,00E+05 cfu/test 
Streptococcus Groep F-stam 5 3,00E+05 cfu/test 
Streptococcus Groep G-stam 1: Streptococcus dysgalactiae 3,00E+07 cfu/test 
Streptococcus Groep G-stam 2 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep G-stam 3 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep G-stam 4 3,00E+06 cfu/test 
Streptococcus Groep G-stam 5 3,00E+06 cfu/test 
Adenovirus type 1* 3,00E+11 TCID50/test 
Adenovirus type 3* 3,00E+05 TCID50/test 
Adenovirus type 4 7,50E+03 TCID50/test 
Adenovirus type 5 3,00E+05 TCID50/test 
Adenovirus type 11 3,00E+04 TCID50/test 
Coronavirus 229E 3,00E+04 TCID50/test 
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Organisme/virus Testconcentratie** 
Coronavirus OC43 3,00E+04 TCID50/test 
Coxsackievirus B5 (Faulkner) 3,00E+06 TCID50/test 
Cytomegalovirus (Towne) 3,00E+03 TCID50/test 
Echovirus type 3  1,50E+04 TCID50/test 
Epstein-barrvirus (EBV)* 3,00E+07 genoomkopieën/test 
Herpes Simplex Virus 1 3,00E+04 TCID50/test 
Herpes Simplex Virus 2 3,00E+04 TCID50/test 
Influenza A/New Jersey/8/76 (H1N1) 3,00E+04 TCID50/test 
Influenza A/Victoria/3/75 (H3N2) 3,00E+04 TCID50/test 
Influenza B/Hong Kong/5/72 3,00E+04 TCID50/test 
Influenza B/Panama/45/90 1,50E+04 TCID50/test 
Influenza C/Taylor/1233/47  1,50E+04 TCID50/test 
Mazelen (Edmonston) 3,00E+04 TCID50/test 
Bof (Enders)* 3,00E+03 TCID50/test 
Para-influenzavirus 1 3,00E+04 TCID50/test 
Para-influenzavirus 2 1,10E+05 TCID50/test 
Para-influenzavirus 3 6,80E+05 TCID50/test 
Para-influenzavirus 4A 3,00E+04 TCID50/test 
Rinovirus type 2 3,00E+03 TCID50/test 
Rinovirus type 15 3,00E+04 TCID50/test 

cfu/test = kolonievormende eenheden/test   TCID50/test = dosis die bij 50% van de weefselkweken infectie veroorzaakt 
*Dit organisme/virus stoort deze assay mogelijk. 
**De hoeveelheid bacteriën werd vastgesteld aan de hand van een verdunningsreeks, bacteriekweek en kolonietelling 
voor cfu/test. Virusconcentraties werden vastgesteld met behulp van standaard virologische methoden, Reed-Muench. 
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Storende stoffen 
Verschillende vrij verkrijgbare producten, vol bloed, mucine en bloedagar werden geëvalueerd met de Sofia 
Strep A+ FIA en de Sofia in de geteste concentraties (tabel 7).  

Tabel 7 
Storingstest 

Stof Concentratie 
Crest Pro-Health diepreinigende mint mondspoeling 
(cetylpyridiniumchloride) 24% v/v 

Listerine Original antiseptische mondspoeling (eucalyptol, menthol, 
methylsalicylaat en thymol) 24% v/v 

Listerine Cool Mint antiseptische mondspoeling (eucalyptol, menthol, 
methylsalicylaat en thymol) 24% v/v 

RiteAid Sore throat relief (benzocaïne en menthol) 24% v/v 
Chloraseptic Max Sore Throat (fenol en glycerine) 24% v/v 
Dimetapp Children’s Cold & Cough (bromfeniraminemaleaat, 
dextromethorfan HBr, en fenylefrine HCl) 24% v/v 

RiteAid Children’s Cold & Allergy (bromfeniraminemaleaat en fenylefrine HCl) 24% v/v 
CVS Children’s Cold & Cough DM (bromfeniraminemaleaat, dextromethorfan 
HBr, en fenylefrine HCl) 24% v/v 

RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextromethorfan HBr, 
guaifenesine en fenylefrine HCl) 24% v/v 

Robitussin Max Strength Multi-Symptom CF Max (dextromethorfan HBr, 
guaifenesine en fenylefrine HCl) 24% v/v 

Robitussin Night Time Multi-Symptom Cold CF (acetaminofen, 
difenhydramine HCl en fenylefrine HCl) 24% v/v 

Cepacol Sore Throat Cherry (benzocaïne en menthol) 24% w/v 
Halls Triple Soothing Action Cherry (menthol) 24% w/v 
Halls Triple Soothing Action Menthol-lyptus (menthol) 24% w/v 
Ricola Natural Herb Cough Drops (menthol) 24% w/v 
Sucrets Complete Vapor Cherry (dycloninehydrochloride en menthol) 24% w/v 
Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol en glycerine) 24% w/v 
BreathSavers Spearmint (cetylpyridiniumchloride) 24% w/v 
Tic Tac freshmints (eucalyptol, menthol, methylsalicylaat en thymol) 24% w/v 
Cheetos, Flaming Hot 12% w/v 
Doritos, Nacho-smaak 12% w/v* 
Vers vol bloed 75 µlL/uitstrijkje** 
Mucine  4,3% w/v*** 
Schapenbloedagar (5% schapenbloed) 24% w/v 
Paardenbloedagar (5% paardenbloed) 24% w/v 

*Doritos met Nacho-smaak stoorde op 25% w/v 
** Vers vol bloed stoorde op 100 µl/uitstrijkje 
*** Bovien submaxillair mucine stoorde op 28,7 mg/ml 
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Onderzoeken met CLIA-vrijwaring 
Naast het hierboven vermelde prospectieve onderzoek in LATER LEZEN-modus werd de precisie van de Sofia 
Strep A+ FIA in NU LEZEN-modus met de Sofia vergeleken met een standaard bacteriekweek en identificatie in 
een multicenter, klinisch veldonderzoek. Dit onderzoek werd in 2016 uitgevoerd door niet-getraind medisch 
personeel in 3 afzonderlijke centra die zich in verschillende geografische regio's in de Verenigde Staten 
bevonden en die representatief waren voor faciliteiten waar onderzoek met CLIA-vrijwaring wordt uitgevoerd. 
In dit onderzoek werden drie (3) keelmonsters parallel verzameld van elk van driehonderdachtenzestig (368) 
patiënten met symptomen die op bacteriële faryngitis wezen. 
 
Eén monster werd getest volgens de zorgstandaard. Eén keelmonster werd vers getest in het 
onderzoekscentrum in de NU LEZEN-modus in de Sofia Strep A+ FIA. Een derde monster werd in 
transportmedium geplaatst en op koude ijspacks vervoerd naar een centraal referentielaboratorium om daar te 
worden gekweekt. Van het staafje voor de kweek werd een uitstrijkje gemaakt op een selectieve 
schapenbloedagar- (SBA) plaat en gedurende maximaal 48 uur geïncubeerd. Standaardmethoden werden 
gebruikt om β-hemolytische kolonies te identificeren. De prestaties van de Sofia Strep A+ FIA werden 
vastgesteld door het resultaat van de snelle FIA-test te vergelijken met het resultaat van de overeenkomstige 
kweek (tabel 8).  

Tabel 8 
Prestaties van de Sofia Strep A+ FIA vergeleken met die van een kweek 

NU LEZEN-modus 

 Kweek Gevoeligheid = 93,3% (98/105) 
(95% BI = 86,9%-
96,7%)  Pos Neg 

Sofia Pos 98 17* Specificiteit = 93,5% (246/263) 
(95% BI = 89,9%-
95,9%) Sofia Neg 7** 246 

Totaal: 105 263 PPV = 85,2% (98/115) 
   NPV =  97,2% (246/253) 

 
*Van de 17 tegenstrijdige monsters werd bij 9 monsters een positief resultaat voor GAS verkregen 
wanneer ze met een door de FDA goedgekeurd moleculair hulpmiddel werden getest; 8 monsters 
waren negatief. 
**Van de 7 tegenstrijdige monsters werd bij 3 monsters een negatief resultaat verkregen wanneer 
ze met een door de FDA goedgekeurd moleculair hulpmiddel werden getest; 4 monsters waren 
positief. 

 
Onderzoek rond de drempelwaarde  
Er werd een aanvullend onderzoek uitgevoerd om aan te tonen dat niet-getrainde gebruikers de test op 
consistente en accurate wijze konden uitvoeren met zwak-reactieve monsters. In het onderzoek werd de Sofia 
Strep A+ FIA en de Sofia in 3 afzonderlijke centra met CLIA-vrijwaring geëvalueerd met gebruikmaking van 
gecodeerde, gerandomiseerde panels van gesimuleerde monsters, inclusief één zwak-positief (C95 - een 
concentratie op de drempelwaarde van de assay) en één zwak-negatief monster (C5 - een concentratie net 
onder de drempelwaarde van de assay). Nog twee operators in elk centrum (in totaal 10 operators) testten het 
panel op elk van 10 dagen over een periode van ongeveer 2 weken. De prestaties van de Sofia Strep A+ FIA 
met monsters in de buurt van de drempelwaarde van de assay waren aanvaardbaar bij gebruik door niet-
getrainde beoogde gebruikers. Het percentage overeenstemming met verwachte resultaten wordt voor elk 
monster weergegeven in tabel 9.  
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Tabel 9 
Prestaties van de Sofia Strep A+ FIA rond de drempelwaarde (alle centra) 

Monsterconcentratie 

Niet-getrainde beoogde gebruikers 
Percentage 

overeenstemming met 
verwachte resultaten 

95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Zwak-positief voor Strep A (C95) 90% (54/60)* 79,9%-95,3% 
Zwak-negatief voor Strep A (C5) 97% (58/60)** 88,6%-99,1% 

*Bacteriën gedetecteerd/totaal 
**Bacteriën niet gedetecteerd/totaal  

 

Prestaties van de Sofia Strep A+ FIA met de Sofia 2  
De volgende onderzoeken werden uitgevoerd om de gelijkwaardigheid van de Sofia en de Sofia 2 aan te 
tonen bij het testen van de Sofia Strep A+ FIA. 
 
Vergelijking van methodes 
De prestaties van de Sofia Strep A+ FIA getest op de Sofia vs. de Sofia 2 werden vergeleken met gebruikmaking 
van een panel van 200 klinische monsters. Dit veldonderzoek werd uitgevoerd in 3 laboratoria met beoogde 
gebruikers en identieke panels van bekende positieve en negatieve klinische monsters geprepareerd in een 
unieke negatieve klinische matrix. Elk centrum gebruikte 2 Sofia's en 2 Sofia 2's zodat in dit onderzoeken in 
totaal 6 instrumenten van elk type werden gebruikt. Honderd (100) positieve en honderd (100) negatieve 
monsters werden in de panels opgenomen.  Panelleden werden bereid met gebruikmaking van de 
drempelwaarde van de Sofia Strep A+ FIA voor een grote verscheidenheid aan negatieve monsters (C0 en C5) 
en positieve monsters zodat ca. 50% zich rond de detectielimiet (C95) bevonden en de resterende matig-
positieve monsters gelijkmatig waren verdeeld over het bereik van de assay (2-3x LOD, 4-5x LOD en > 5x LOD). 
Alle monsters werden gecodeerd en gebruikt om de gerandomiseerde panels samen te stellen. In totaal 
werden per centrum 200 monsters getest met in totaal 600 resultaten. 
 
De vergelijkende resultaten van de Sofia vs. de Sofia 2 staan hieronder in tabel 10. Het percentage positieve 
overeenstemming voor Strep A was 99%; het percentage negatieve overeenstemming was 97%. 
 

Tabel 10 
Vergelijking van methodes voor Sofia Strep A+ FIA - Sofia vs. Sofia 2 
 Sofia Percentage positieve 

overeenkomst = 
99% (369/374) 
(95% BI = 96,9%-99,4%)  Pos Neg 

Sofia 2 Pos 369 7b Percentage negatieve 
overeenkomst = 

97% (219/226) 
(95% BI = 93,7%-98,5%) 

Sofia 2 Neg 5a 219 

Totaal: 374 226   

 
aEr waren 5 tegenstrijdige Sofia 2 negatieve/Sofia positieve resultaten voor Strep A, waaronder 3 
hoog-negatieve (C5) en 2 echt negatieve (C0) monsters. De 2 echt negatieve monsters (C0) met fout-
positieve resultaten in de Sofia leken het gevolg te zijn van contaminatie. 
bEr waren 7 tegenstrijdige Sofia 2 positieve/Sofia negatieve resultaten voor Strep A, waaronder alle 
hoog-negatieve (C5) monsters.  
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Reproduceerbaarheid 
Er werd een reproduceerbaarheidsonderzoek uitgevoerd met de Sofia Strep A+ FIA met gebruikmaking van de 
Sofia 2 in drie verschillende laboratoria, waarvan Quidel er een was. Twee tot drie verschillende operators in 
elk centrum testten een panel van negen kunstmatige monsters, geprepareerd in een negatieve klinische 
matrix, variërend van negatieve tot matig-positieve Strep A-concentraties. Elke operator testte één panel op 5 
verschillende dagen over een periode van ongeveer 1 week.* In totaal werden 6 Sofia 2's gebruikt. De 
interlaboratoriumovereenstemming (tabel 11) voor de Sofia Strep A+ FIA voor alle monsters varieerde van 98,9 
tot 100%. 

 
Tabel 11 

Interlaboratoriumovereenstemming bij 
reproduceerbaarheidsonderzoek van de Sofia Strep A+ FIA – met 

de Sofia 2 

Centrum Zwak-negatief 
voor Strep A (C0) 

Zwak-positief voor 
Strep A (C95) 

Matig-positief 
voor Strep A 
(2-3X LOD) 

1 30/30 29/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 

Totaal 90/90 89/90 90/90 
% algemene 

overeenstemming 
(95% BI) 

100% 
(95,9-100%) 

98,9% 
(94,0-99,9%) 

100% 
(95,9-100%) 

*In centrum 1 deelden twee verschillende operators een set panels, één operator op de eerste drie 
dagen en een andere operator op dag 4 en 5. 

 
Detectielimiet 
Er werd een detectielimiet (LOD) vastgesteld met de Sofia Strep A+ FIA op de Sofia en Sofia 2 met 
gebruikmaking van drie stammen van Streptococcus pyogenes (tabel 12). 
 

Tabel 12 
Sofia Strep A+ FIA - Detectielimiet  

Stam Platform Minimaal detecteerbaar 
niveau* (cfu/test) 

Bruno [CIP 104226] Sofia 3,94E+04 
Sofia 2 4,07E+04 

CDC-SS-1402 Sofia 1,31E+05 
Sofia 2 1,60E+05 

CDC-SS-1460 Sofia 8,03E+04 
Sofia 2 7,45E+04 

cfu/test = kolonievormende eenheden/test 
*De hoeveelheid bacteriën werd vastgesteld aan de hand van een verdunningsreeks,bacteriekweek en 
kolonietelling voor cfu/test 
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Onderzoek met CLIA-vrijwaring 
Er werd een onderzoek uitgevoerd om aan te tonen dat niet-getrainde gebruikers de test op consistente en 
accurate wijze konden uitvoeren met zwak-reactieve monsters met de Sofia Strep A+ FIA en de Sofia 2. In het 
onderzoek werd de Sofia Strep A+ FIA in drie (3) afzonderlijke centra met CLIA-vrijwaring geëvalueerd met 
gebruikmaking van gecodeerde, gerandomiseerde panels van gesimuleerde monsters, inclusief één (1) zwak-
positief (C95 - een concentratie op de drempelwaarde van de assay) en één negatief monster voor Strep A. 
Drie (3) operators in elk centrum (in totaal 9 operators) testten het panel op elk van 10 dagen over een periode 
van ongeveer 2 weken (tabel 13).  
 

Tabel 13 
Prestaties van de Sofia Strep A+ FIA rond de drempelwaarde - met de Sofia 2 

Monsterconcentratie 

Niet-getrainde beoogde gebruikers 

Percentage 
overeenstemming 

met verwachte 
resultaten* 

95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Zwak-positief (C95) 100% (72/72) 93,9 – 100% 

Negatief (C0) 100% (72/72) 93,9 - 100% 

 
ONDERSTEUNING 
Als u vragen hebt over het gebruik van dit product of als u een probleem met het testsysteem wilt melden, belt 
u het nummer van de technische ondersteuning van Quidel op 1-800.874.1517 (in de VS) of 1-858.552.1100, 
maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur Pacific Time. Buiten de VS kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijke distributeur of met technicalsupport@quidel.com. Problemen met het testsysteem kunnen ook via 
het MedWatch-rapporteringssysteem voor medische producten worden gemeld aan de FDA (telefoon: 1-
800.FDA.1088; fax: 1-800.FDA.0178; http://www.fda.gov/medwatch).  
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