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Bruges med Sofia og Sofia 2 
CLIA-kompleksitet: Dispenseret 

 
Til in vitro diagnostisk anvendelse.  
 
 
 

TILSIGTET BRUG 
Sofia Strep A+ FIA kan påvise gruppe A streptokok-antigener med halspodepinde hos patienter med tegn og 
symptomer på faryngitis, såsom ondt i halsen. Alle negative testresultater bør bekræftes enten ved 
bakteriedyrkning eller en molekyleanalyse godkendt af FDA, da negative resultater ikke udelukker gruppe A 
streptokokinfektion og ikke bør anvendes som eneste grundlag for behandling. Testen er beregnet til 
professionel og laboratoriebrug som hjælp til diagnosticering af gruppe A streptokokinfektion. 

 
Sofia Strep A+ FIA kan bruges med Sofia eller Sofia 2. 

 

OVERSIGT OG FORKLARING  
Gruppe A streptokokken er en af de mest almindelige årsager til akut betændelse i de øvre luftveje. Tidlig 
diagnose og behandling af gruppe A streptokokfaryngitis har vist sig at reducere symptomernes sværhedsgrad 
og alvorlige komplikationer, såsom gigtfeber og glomerulonefritis.1, 2 De primære metoder til at identificere 
gruppe A streptokokarter, er anvendelse af bakteriedyrkning, immunologiske og/eller molekylære procedurer. 
Traditionelle procedurer til at identificere gruppe A streptokokker med halspodepinde omfatter dyrkning, 
isolering og efterfølgende identificering af levedygtigt patogen med 24 til 48 timer eller længere indtil et 
resultat.3,4 Hurtige antigen-påvisningstests, såsom Sofia Strep A + FIA, er blandt de mest almindeligt anvendte 
diagnostiske hjælpemidler ved gruppe A streptokokker på grund af den korte behandlingstid og sin 
brugervenlighed. For nylig er en række nye in vitro diagnostikmetoder, som anvender molekylært baserede 
teknologier med nukleinsyreamplifikation, blevet tilgængelige. Disse leverer identificering af gruppe A 
streptokokker med stor nøjagtighed på meget mindre end et døgn.  
 

TESTPRINCIP  
Sofia Strep A + FIA anvender immunofluorescerende teknologi, der bruges sammen med Sofia eller Sofia 2 for 
at påvise gruppe A streptokok-antigener.  
 
Sofia Strep A+ FIA omfatter ekstraktion af antigene komponenter af gruppe A streptokok- (GAS) bakterier. 
Patientens podepindsprøve anbringes i reagensglasset, der indeholder reagensopløsning, mens de bakterielle 
antigener ekstraheres, og derved gøres mere tilgængelige for de specifikke antistoffer. En afmålt portion af 
den ekstraherede prøve fordeles i testkasetteprøvebrønden. Fra prøvebrønden migrerer prøven gennem en 
teststrimmel, der indeholder forskellige unikke kemiske miljøer. Hvis der er gruppe A streptokok-antigener er 
til stede, vil de blive bundet af antistoffer koblet til fluorescerende mikropartikler, som migrerer gennem 
teststrimlen. De fluorescerende mikropartikler, der indeholder bundet antigen vil blive fanget af antistoffer på 
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et bestemt sted på teststrimlen, hvor de detekteres af Sofia eller Sofia 2. Hvis ingen antigener er til stede, vil 
de fluorescerende mikropartikler ikke blive fanget af opfangningsantistofferne eller påvist af Sofia eller Sofia 2.  
 
Testkassetten anbringes, afhængigt af brugerens valg, enten i Sofia eller Sofia 2 til automatisk tidssat udvikling 
(GÅ VÆK-tilstand) eller anbringes på bordet eller bænken til manuelt tidssat udvikling og anbringes derefter i 
Sofia eller Sofia 2 for at blive scannet (LÆS NU-tilstand). 
 
Sofia eller Sofia 2 scanner, måler og fortolker de immunofluorescerende signaler ved hjælp af 
metodespecifikke algoritmer. Sofia og Sofia 2 vil vise testresultaterne (positiv, negativ eller ugyldig) på 
skærmen.  
 

MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER  
25 testsæt:  
 Individuelt indpakkede testkassetter (25): Polyklonale kanin anti-gruppe A streptokokantistoffer  

 Reagensglas (25)  
 Reagensopløsningflasker (25): 4M natriumnitrit og 0,4N saltsyre i glasampullen  

 Sterile halspodepinde af rayon (25)  
 Klare 120 µL pipetter med fast volumen (25) 

 Positiv kontrolpodepind (1): Podepinden er belagt med varmeinaktiveret, ikke-infektiøs gruppe A 
streptokok  

 Negativ kontrolpodepind (1): Podepinden er belagt med varmeinaktiveret, ikke-infektiøs gruppe C 
streptokok  

 Indlægsseddel (1)  
 Kort referencevejledning (1)  

 Kvalitetskontrolkort (findes i boksen med kittet)  
 Printerpapir (1) 
 

MATERIALER, SOM IKKE MEDFØLGER I SÆTTET  
 Timer eller ur 
 Sofia eller Sofia 2 
 Kalibreringskassette (leveres med Sofia-installationspakken eller Sofia 2)  
 Podepind/transportsystem for dyrkning eller FDA-godkendt molekylær metode 

 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER  
 Til in vitro diagnostisk brug.  

 Brug ikke sættets indhold efter den udløbsdato, der er trykt på ydersiden af æsken.  
 Overhold relevante forholdsregler under indsamling, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af 

patientprøver og sættets brugte indhold.5  
 Det anbefales, at der bruges nitril- eller latexhandsker (eller tilsvarende) ved håndtering af patientprøver.5  
 Genanvend ikke brugte testkassetter, pipetter med fast volumen, reagensglas, opløsninger eller 

podepindsprøver.  

 Kalibreringskassetten skal mellem brug opbevares i den dertil hørende opbevaringspose.  
 Anvisningerne i indlægssedlen skal følges for at opnå nøjagtige resultater.  
 Utilstrækkelig eller forkert prøveindsamling, opbevaring og transport kan forårsage falske testresultater.  
 Prøveindsamlings- og håndteringsprocedurer kræver specifik træning og vejledning.  
 Anvend podepinde med rayondupper, der leveres med denne analyse til prøveindsamling. Brug ikke 

kalciumalginat, bomuldsdupper eller podepinde med træskaft.  
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 Brugeren må ikke åbne folieposen med testkassetten, så den eksponeres for det omgivende miljø, før 
testkassetten er klar til øjeblikkelig brug.  

 Bortskaf og brug ikke beskadigede testkassetter eller materialer.  
 Reagensopløsningen indeholder en syreopløsning. Hvis opløsningen kommer i kontakt med hud eller øjne, 

skal det/de afficerede områder straks skylles med rigelige mængder vand.  

 Reagensopløsningsflasken indeholder et reagensglas; knæk det forsigtigt og klem kun en gang for at bryde 
ampullen. 

 Hvis reagensopløsningsflasken er uden glasampul, hvis opløsningen er grønfarvet, inden ampullen 
knækkes, eller hvis opløsningen ikke bliver grøn, efter glasset er knækket og rystet, skal beholderen 
bortskaffes og en ny anvendes i stedet.  

 Hæld ikke prøver fra reagensglasset over i testkassettens prøveåbning. Brug den medfølgende klare 120 µL 
pipette med fast volumen, når prøven overføres til testkassetten. 

 Hvis der anvendes GÅ VÆK-tilstand, må testkassetten IKKE udvikle sig på bænken eller bordpladen før 
testkassetten sættes i Sofia eller Sofia 2. 

 Hvis der anvendes LÆS NU-tilstand skal testkassetten udvikle sig i fulde 5 minutter, FØR den anbringes i 
Sofia eller Sofia 2. 

 Skriv ikke på stregkoden eller oven på testkassetten. Det er forbeholdt Sofia eller Sofia 2 til identificering af 
testtypen, der udføres samt til testkassettens udløbsdato.  

 Prøv ikke at scanne en testkassette mere end én gang. Stregkoden på testkassetten indeholder en unik 
identifikator, som forhindrer Sofia og Sofia 2 i at udføre en læsning nr. 2 på en allerede scannet 
testkassette. Der vises en fejlmeddelelse, hvis en testkassette scannes mere end én gang på samme Sofia 
eller Sofia 2. 

 Da påvisningsreagenset er en fluorescerende forbindelse, vil der ikke være noget synligt resultat på 
teststrimlen. Sofia eller Sofia 2 skal anvendes til tolkning af resultatet.  

 Testning skal udføres i et område med tilstrækkelig ventilation. 
 Bortskaf beholdere og brugt indhold i henhold til gældende nationale eller lokale krav og bestemmelser. 
 Bær egnet beskyttelsestøj, handsker og øjen/ansigtsbeskyttelse ved håndtering af indholdet i dette kit. 
 Vask hænderne grundigt efter håndtering. 
 For yderligere oplysninger om faresymboler, sikkerhed, håndtering og bortskaffelse af komponenterne i 

dette sæt henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), der findes på quidel.com. 

 

SÆTOPBEVARING OG -STABILITET  
Opbevar sættet ved stuetemperatur 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), beskyttet mod direkte sollys. Sættets 
indhold er stabilt indtil udløbsdatoen, der er trykt på den ydre æske. Må ikke nedfryses.  
 

KVALITETSKONTROL  
Der er tre typer kvalitetskontrol til Sofia eller Sofia 2 og testkassetten: Procedure til kontrol af kalibreringen, 
indbygget funktion til kontrol af proceduren og eksterne kontroller.  
 

Sofia - Procedure til kontrol af kalibreringen 
Bemærk: Dette er en "kalibreringskontrol"-procedure.  
 
Proceduren til kontrol af kalibreringen skal udføres hver 30. dag. Sofia kan indstilles til at minde brugeren om 
at udføre proceduren til kontrol af kalibreringen. 
 
Kalibreringskontrollen er en påkrævet funktion, der kontrollerer Sofias optik og beregningssystemer ved hjælp 
af en specifik kalibreringskassette. Kalibreringskassetten leveres med Sofia-installationspakken. Se 
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brugervejledningen til Sofia for oplysninger om procedure til kontrol af kalibreringen.  
 
Vigtigt: Sørg for, at kalibreringskassetten opbevares i den medfølgende opbevaringspose mellem brug, så den 
beskyttes mod eksponering for lys.  
 

1. Hvis du ønsker at kontrollere kalibreringen af  
Sofia, skal du vælge "Kalibrering"  
fra hovedmenuen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Følg anvisningerne, sæt kalibreringskassetten i Sofia, og luk 

skuffen. Sofia udfører automatisk kalibreringskontrollen 
inden for 2 minutter uden behov for brugerinput. 
 

 
 
Sofia angiver, når kalibreringskontrollen er færdig. Tryk på OK for 
at gå tilbage til hovedmenuen. 
 
BEMÆRK: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal I kontakte supervisoren på stedet eller kontakte Quidel 
teknisk support for assistance, mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00 Amerikansk vestkysttid: 
800.874.1517 (i USA); 858.552.1100 (uden for USA); Fax: +1 858.455.4960, customerservice@quidel.com 
(kundeservice), technicalsupport@quidel.com (teknisk support), eller kontakt din lokale forhandler. 

  

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Sofia 2 - Procedure til kontrol af kalibreringen 
Proceduren til kontrol af kalibreringen skal udføres hver 30. dag. Sofia 2 kan indstilles til at minde brugeren om 
at udføre proceduren til kontrol af kalibreringen. 
 
Kalibreringskontrollen er en påkrævet funktion, der kontrollerer Sofia 2's optik og beregningssystemer ved 
hjælp af en specifik kalibreringskassette. Kalibreringskassetten leveres med Sofia 2-installationspakken. Se 
brugervejledningen til Sofia 2 for oplysninger om procedure til kontrol af kalibreringen.  
 
Vigtigt: Sørg for, at kalibreringskassetten opbevares i den medfølgende opbevaringspose mellem brug, så den 
beskyttes mod eksponering for lys.  
 
 
 

1. Hvis du ønsker at kontrollere kalibreringen af  
Sofia 2, skal du vælge "Kør kalibrering"  
fra hovedmenuen. 
 
 

 
 

 
2. Følg anvisningerne, indsæt kalibreringen  

Kassette indføres i Sofia 2, og skuffen lukkes. Sofia 2 
udfører kalibreringskontrollen automatisk.  
inden for ét minut uden behov for brugerinput. 

 
Sofia 2 angiver, når kalibreringskontrollen er færdig. Vælg  
for at vende tilbage til skærmen Kør test. 
 
 
 
 
BEMÆRK: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal I kontakte supervisoren på stedet eller kontakte Quidel 
teknisk support for assistance, mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00 PST på 800.874.1517 (i USA), 
+1 858.552.1100 (uden for USA), Fax: +1 858.455.4960, customerservice@quidel.com (kundeservice), 
technicalsupport@quidel.com (teknisk support), eller kontakt din lokale forhandler. 

 

Indbygget procedurekontrol  
Sofia Strep A+ FIA indeholder to indbyggede funktioner til kontrol af proceduren. Fabrikanten anbefaler som 
daglig kontrol, at man dokumenterer disse indbyggede procedurekontroller ved den første prøve, der testes 
hver dag.  
En kontrol af ekstraktionsproceduren vises ved en farveændring fra klar til grøn, når reagensopløsningen 
blandes. Farveændringen indikerer reagensopløsningens integritet, og er også indikation for, at 
ekstraktionsproceduren er udført korrekt.  
 
Hver gang, der køres en test i Sofia eller Sofia 2, tolkes procedurekontroller i testkassetten af Sofia eller Sofia 2, 
og resultatet vises på skærmen. Denne information registreres automatisk i Sofia eller Sofia 2 sammen med 
hvert testresultat.  

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Et gyldigt resultat fra procedurekontrollerne viser, at den ekstraherede prøve flyder korrekt, og at 
testkassettens funktionelle integritet er bibeholdt. Denne procedurekontrol fortolkes af Sofia eller Sofia 2, 
når testkassetten har udviklet sig i 5 minutter. Hvis prøven ikke flyder korrekt, vil Sofia eller Sofia 2 angive, 
at resultatet er ugyldigt. Hvis dette sker, skal proceduren gennemgås, og testen skal gentages med en ny 
patientprøve og en ny testkassette.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ekstern kvalitetskontrol  
Der kan også bruges eksterne kontroller til at påvise, at reagenserne og analyseproceduren fungerer efter 
hensigten.  
 
Quidel anbefaler, at der køres positive og negative kontroller:  

 Én gang for hver uøvet operatør  

 En gang for hver ny sætforsendelse - forudsat at hver individuel lot, der modtages i forsendelsen bliver 
testet 

 Som yderligere skønnet nødvendigt ifølge interne kvalitetskontrolprocedurer og i overensstemmelse 
med lokale, nationale og internationale bestemmelser eller akkrediteringskrav.  

 
Brugeren skal først vælge Kør QC på hovedmenuen for at teste eksterne kontroller. Derpå, når man bliver bedt 
om det, indlæses bruger-id og QC-kortet scannes (findes på sættets æske). Kortet giver information, der er 
specifik for sættets lot, herunder lotnummer og udløbsdato.  
 
Brugeren vælger den ønskede tilstand (GÅ VÆK eller LÆS NU) og kører derefter de eksterne kontroltests.  
 

Eksempel: Denne skærm viser et ugyldigt 
resultat på Sofia.  

Eksempel: Denne skærm viser et ugyldigt 
resultat på Sofia 2. 
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Der følger eksterne positive og negative kontroltests med i sættet, og disse skal testes ved hjælp af proceduren 
til indsamling af podepindsprøver, som kan findes på indlægssedlen eller i den korte referencevejledning. Den 
positive kontroltest skal køres før den negative kontroltest. Efter at have kørt både de positive og negative 
kontroltests, bliver resultaterne for hver af disse vist sammen som “Gennemført” eller “Mislykket” på Sofia 
eller  eller  Sofia 2.  
 
Der må ikke udføres patienttests eller rapporteres patienttestresultater, hvis ét eller begge 
kvalitetskontroltestresultater er mislykket. Gentag testen, eller kontakt Quidel teknisk support, inden der 
testes patientprøver.  
 
Hvis både den positive og negative kontrol mislykkes, skal testningen gentages med nye positive og negative 
kontroller igen. Hvis kun én af kontrollerne mislykkes, kan brugeren vælge at gentage både den positive og den 
negative kontrol ELLER kun at gentage den kontrol, der mislykkedes. Brugeren kan vælge "Spring over" på 

Sofias skærm eller  på Sofia 2- skærmen for at springe den kontroltest over, der allerede er gennemført. 
Resultaterne af kvalitetskontrollen vil vise en kontroltest, der er sprunget over, som "ukendt" på Sofia eller  
på Sofia 2. 
 
Der kan rekvireres ekstra eksterne kontroltests separat ved at kontakte Quidel kundesupportservice på 
800.874.1517 (i USA) eller på +1 858.552.1100. 
 

PRØVEINDSAMLING  
Anvend podepinde med rayondupper, der leveres med denne analyse, til prøveindsamling fra halsen. 
Prøveindsamling fra halsen foretages iht. kliniske standardmetoder. Tryk på tungen med en tungepind eller en 
ske. Gnid podepinden på mandlerne og bag i svælget. Konsultér standard referenceprocedurer, såsom 
indsamlingsmetoden, beskrevet af Facklam.6  

 
Hvis det er nødvendigt med bakteriedyrkning for at bekræfte negative testresultater fra Sofia Strep A+ FIA, 
identificering af organismer og/eller antimikrobiel modtagelighed, indsamles to prøver fra halsen - én 
podepind til test med Sofia Strep A + FIA og den anden podepind til dyrkning. 
 
Hvis bekræftelse af de negative testresultater fra Sofia Strep A + FIA udføres ved hjælp af en FDA-godkendt 
molekyleanalyse, skal en eller flere ekstra podepindsprøver indsamles fra halsen ved anvendelse af en 
kompatibel prøveopsamlings- og transportanordning for at tillade testning som specificeret af 
molekyleanalysens producent. 
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PRØVETRANSPORT OG -OPBEVARING 
Det anbefales, at podepindsprøverne behandles hurtigst muligt efter indsamlingen. Prøverne kan opbevares i 
et rent, tørt plastrør eller hylster op til 24 timer ved stuetemperatur (23 °C) eller nedkølet (2 °C til 8 °C) op til 
48 timer. Det efterfølgende transportmedium og opbevaringsbetingelser er også blevet testet og fundet 
acceptable (Tabel 1): 
 

Tabel 1 
Anbefalet transportmedium 

Transportmedier 

Anbefalede opbevaringsforhold 

2 °C til 8 °C Omgivelsestemperatur 

BD BBL CultureSwab med Liquid Stuart Media (#220099) 48 timer 48 timer 

 
Yderligere podepinde til dyrkning skal transporteres og opbevares under betingelser, der har demonstreret at 
kunne opretholde organismens levedygtighed. Følg fabrikantens anvisninger med hensyn til specifikke 
anordninger, der skal bruges til prøveindsamling og transport. 
 
Yderligere podepinde til molekyletestning skal transporteres og opbevares i henhold til anbefalinger fra 
molekyleanalysens fabrikant. 

 

TESTPROCEDURE  
Vigtigt:  
 Alle kliniske prøver og testmaterialer skal have stuetemperatur, inden analysen kan påbegyndes.  
 Anvend ikke reagensopløsningen, hvis den er grønfarvet, før glasampullen knækkes, eller hvis den ikke 

bliver grønfarvet, efter at glasampullen er knækket. 

 Hvis der anvendes GÅ VÆK-tilstand, må testkassetten ikke udvikle sig på bænken eller bordpladen, før 
testkassetten sættes i Sofia eller Sofia 2. 

 Hvis der anvendes LÆS NU-tilstand, skal testkassetten udvikle sig i fulde 5 minutter, før den anbringes i 
Sofia eller Sofia 2. 

 Udløbsdato: Kontrollér udløbsdato på den ydre æske før anvendelse. Brug ikke testkassetter, hvor 
udløbsdatoen på mærkatet er overskredet.  

 
1. Tjek, at Sofia eller Sofia 2 er indstillet til den ønskede tilstand: GÅ VÆK eller 

LÆS NU. Se afsnittet "Anvendelse af Sofia og Sofia 2" for yderligere 
oplysninger. 

 
 
2. Klem EN GANG, for at knække glasampullen inde i 

reagensopløsningsflasken, før analysen foretages.  
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3. Ryst reagensopløsningsflasken energisk 5 gange for at blande 
opløsningerne. Opløsningen skal blive grønfarvet, efter at ampullen er 
knækket. 
 
 
 
 
 

4. Tilføj reagensmiddel: 
 

a)  Svirp eller ryst reagensopløsningsflasken, så al væsken  
befinder sig på bunden.  

b)  Skru låget af. 
c)  Hæld reagensopløsningen langsomt ned i reagensglasset 

indtil påfyldningslinjen. 
 
 
 
5. Anbring patientpodeprøven i reagensglasset. Bland opløsningerne ved at 

dyppe podepindene energisk op og ned 5 gange i reagensglasset.  

6. Lad podepinden blive i reagensglasset i 1 minut. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
7. Bland opløsningen igen ved at dyppe podepinden energisk  

op og ned 5 gange i reagensglasset.  
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8. Udpres så meget væske som muligt fra podepinden ved at klemme på 
siderne af reagensglasset, mens podepinden trækkes tilbage i en hel 
drejende bevægelse. 
 
Bortskaf podepinden i henhold til protokollen for bortskaffelse af 
miljøfarligt affald. 
 

 
9. Fyld den medfølgende klare 120 μL pipette med fast volumen med prøven:  
  

Sådan fyldes pipetten med fast volumen med 
prøven:  
 
a)  Klem den øverste pipettebold FAST og anbring  

pipettespidsen i prøven.  

b)  Mens pipettespidsen stadig befinder sig i prøven,  
slippes presset på den øverste bold langsomt  
for at fylde pipetten.  
 

 

 

10. Tøm pipettens indhold ind i testkassetteprøvebrønden ved at klemme 
fast på den øverste bold. Efterlad den ekstra væske i pipettens 
overløbsbold.  

 
BEMÆRK: Pipetten med fast volumen er designet til at indsamle og 
dispensere den korrekte mængde patientprøve. Pipetten skal bortskaffes 
som klinisk risikoaffald.  

 BEMÆRK: Hæld ikke prøve fra reagensglasset. Anvend den medfølgende 
klare 120 µL pipette med fast volumen. 

11. Gå straks til næste afsnit, "Anvendelse af Sofia og Sofia 2", for at 
færdiggøre testen. 
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ANVENDELSE AF SOFIA OG SOFIA 2 
 

Tilstandene GÅ VÆK/LÆS NU 
Referér til anvisningerne i Sofia eller Sofia 2 brugervejledning.  
Sofia og Sofia 2 kan indstilles til to forskellige tilstande (GÅ VÆK og LÆS NU). Procedurerne for hver tilstand er 
beskrevet herunder. 
 

GÅ VÆK-tilstand 
I GÅ VÆK-tilstand indsætter brugeren straks testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Brugeren kommer derefter 
tilbage efter 5 minutter for at få testresultatet. I denne tilstand tager Sofia eller Sofia 2 automatisk tid på 
testudviklingen inden scanning og visning af testresultatet. 
 

LÆS NU-tilstand 

Yderst vigtigt: Testen skal have lov til at udvikle sig i SAMTLIGE 5 minutter, INDEN den anbringes i Sofia eller Sofia 2. 

 
Brugeren skal først anbringe testkassetten på bordpladen eller bænken i 5 minutter (uden for Sofia eller 
Sofia 2) og manuelt tidssætte dette udviklingstrin. Derefter indsætter brugeren testkassetten i Sofia eller 
Sofia 2. I LÆS NU-tilstanden vil Sofia og Sofia 2 scanne og vise testresultatet i løbet af 1 minut. Bemærk: 
Resultaterne forbliver stabile i yderligere 5 minutter efter den anbefalede udviklingstid på 5 minutter. 
 

Tip til batch-test 
For at gøre testning af et batch nemmere, kan brugeren klargøre én eller flere reagensopløsningsflasker i 
forvejen. Brugeren kan knække ampullen inde i hver reagensopløsningsflaske, ryste opløsningerne for at 
blande dem og derefter opbevare flaskerne med låg på bænken ved stuetemperatur i indtil 12 timer før 
anvendelse af podepindsprøve(r) uden aktivitetstab. 
 
Yderst vigtigt: Brugeren må aldrig åbne folieposen med testkassetten, så kassetten eksponeres for 
omgivelserne, før den er klar til øjeblikkelig brug. 

 

KØR TEST PÅ SOFIA 
1. Indlæs bruger-id ved hjælp af den håndholdte stregkodescanner eller ved manuelt at indtaste data på 

tastaturet.  
 
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl er kommet til at scanne den forkerte stregkode, skal du bruge pileknapperne 
på Sofia for at fremhæve feltet igen og derefter blot scanne den rigtige stregkode. Den forrige bliver 
overskrevet med den korrekte stregkode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sofia Strep A+ FIA  Side 12 af 29 

2. Indlæs patient-id eller bestillingsnr. med den håndholdte stregkodescanner, eller indtast data manuelt på 
tastaturet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tryk på Start test, hvorefter skuffen i Sofia automatisk åbnes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kontrollér, at den korrekte udviklingstilstand, GÅ VÆK eller LÆS NU, er valgt. Sæt den klargjorte 

patienttestkassette i skuffen på Sofia, og luk skuffen forsigtigt.  
 

 
 

5. Sofia starter automatisk og viser sin fremdrift, som vist i eksemplet herunder. I GÅ VÆK-tilstanden bliver 
testresultaterne vist på skærmen efter cirka 5 minutter. I LÆS NU-tilstanden vil testresultaterne blive vist 
på skærmen i løbet af 1 minut. Se afsnittet Sofia fortolkning af resultater. 
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SOFIA FORTOLKNING AF RESULTATER  
Når testen er afsluttet, vil resultaterne blive vist på skærmen på Sofia. Resultaterne kan automatisk udskrives 
på den indbyggede printer, hvis denne mulighed er valgt. Fluorescerende testlinjer vil aldrig være synlige for 
det blotte øje.  
 
Sofia-skærmbilledet viser resultaterne for procedurekontrollen som “gyldig” eller “ugyldig”, og vil levere et 
positivt eller negativt resultat for Strep A. Hvis procedurekontrollen er “ugyldig”, skal der testes igen med en 
ny patientprøve og en ny testkassette.  
 

Positive resultater:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negative resultater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt 
negativt resultat for Strep A. Et negativt 
resultat udelukker ikke en gruppe A 
streptokokinfektion. Negative resultater fra 
Sofia Strep A+ FIA skal bekræftes ved 
dyrkning eller en FDA-godkendt 
molekyleanalyse for gruppe A 
streptokokker. 
 
 
 

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt 
positivt resultat for Strep A. BEMÆRK: Et 
positivt testresultat udelukker ikke 
samtidige infektioner med andre 
patogener. 
 

Eksempel: Dette skærmbillede viser, 
at testen i GÅ VÆK-tilstand har 4 
minutter og 13 sekunder tilbage. 
Sofia aflæser og viser resultaterne 
efter 5 minutter. 
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Ugyldige resultater:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KØR TEST PÅ SOFIA 2 
1. Indlæs bruger-id med den indbyggede stregkodescanner, eller indtast data manuelt på skærmtastaturet. 

 
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl kommer til at scanne den forkerte stregkode, skal du fremhæve feltet på 
Sofia 2 skærmen igen. Derefter scannes igen med den korrekte stregkode, og den tidligere anvendte vil 
blive overskrevet af den korrekte stregkode. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Indlæs patient-id og bestillingsnr. (hvis relevant) med stregkodescanneren eller indtast data manuelt på 

skærmtastaturet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Eksempel: Dette resultat viser ugyldigt.  
 
Ugyldigt resultat: Hvis testen er ugyldig, skal 
der udføres en ny test med en ny 
patientprøve og en ny testkassette.  
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3. Kontrollér, at den korrekte udviklingstilstand, GÅ VÆK eller LÆS NU, er valgt. Tryk på , og åbn skuffen på 
Sofia 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sæt den klargjorte patienttestkassette i skuffen på Sofia 2, og luk skuffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sofia 2 starter automatisk og viser sine fremskridt, som vist i eksemplet herunder. I GÅ VÆK-tilstanden 

bliver testresultaterne vist på skærmen efter cirka 5 minutter. I LÆS NU-tilstanden vil testresultaterne blive 
vist på skærmen i løbet af 1 minut. Se afsnittet Fortolkning af resultater på Sofia 2. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

SOFIA 2 FORTOLKNING AF RESULTATER  
Når testen er færdig, vises resultaterne på skærmen på Sofia 2. Testlinjerne, der er fluorescerende, kan ikke 
ses med det blotte øje. 
 
Skærmen på Sofia 2 vil vise resultaterne for procedurekontrollen som  eller , og levere et  eller 
resultat for Strep A. Hvis procedurekontrollen er , skal der testes igen med en ny patientprøve og en ny 
testkassette. 
 

Eksempel: Dette skærmbillede viser, at 
testen i GÅ VÆK-tilstand har 2 minutter 
og 34 sekunder tilbage. Sofia 2 aflæser 
og viser resultaterne efter 5 minutter. 
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Positive resultater:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Negative resultater: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyldige resultater:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEGRÆNSNINGER  
 Dette sæts indhold skal anvendes til kvalitativ påvisning af gruppe A streptokok-antigener fra 

podepindsprøver fra halsen. 
 Testen detekterer både levedygtige og ikke-levedygtige gruppe A streptokokbakterier og kan give et 

positivt resultat uden levende organismer.  
 Luftvejsinfektioner, herunder svælgkatar, kan skyldes streptokokker fra andre serogrupper end gruppe A, 

såvel som andre patogener. 
 Sofia Strep A+ FIA skelner ikke mellem asymptomatiske bærere af gruppe A-streptokokker og dem, der 

fremkalder streptokokinfektion.7 

Eksempel: Denne skærm viser et 
gyldigt positivt resultat for Strep A. 
BEMÆRK: Et positivt testresultat 
udelukker ikke samtidige infektioner 
med andre patogener.  
 
 

Eksempel: Denne skærm viser et 
gyldigt negativt resultat for 
Strep A. Et negativt resultat 
udelukker ikke en gruppe A 
streptokokinfektion. Negative 
resultater fra Sofia Strep A+ FIA 
skal bekræftes ved dyrkning eller 
en FDA-godkendt 
molekyleanalyse. 
 
 
 

Eksempel: Dette resultat viser 
ugyldigt.  
 
Ugyldigt resultat: Hvis testen er 
ugyldig, skal der udføres en ny test 
med en ny patientprøve og en ny 
testkassette.  
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 Der kan forekomme et negativt testresultat, hvis niveauet af antigen-indhold i en prøve er under 
påvisningsgrænsen for testen, eller hvis prøven blev indsamlet eller transporteret på forkert måde. 

 Manglende overholdelse af testproceduren kan påvirke testens ydelse negativt og/eller ugyldiggøre 
testresultatet. 

 Alle negative testresultater fra Sofia Strep A+ FIA skal bekræftes ved dyrkning eller en FDA-godkendt 
molekyleanalyse. 

 Det er nødvendigt med en opfølgningsdyrkning, hvis et negativt resultat fra Sofia Strep A + bekræftes med 
en molekylær metode og kliniske symptomer fortsætter, eller i tilfælde af et udbrud af akut gigtfeber. 

 I LÆS MIG-tilstanden kan falske negative og/eller ugyldige resultater forekomme, hvis testkassetten ikke 
har udviklet sig i hele 5 minutter før aflæsning. 

 Testresultaterne skal evalueres sammen med andre kliniske data, som er tilgængelige for lægen. 
 Negative testresultater udelukker ikke muligheden for andre infektioner. 
 Positive testresultater udelukker ikke samtidige infektioner med andre patogener. 
 Corynebacterium pseudodifteriticum, enterococcus faecalis, staphylococcus aureus, streptococcus mutans, 

streptococcus parasanginis, streptococcus gruppe C, D og F, adenovirus type 1 og 3, Epstein-Barr-virus og 
fåresyge (Enders) kan interferere med denne analyse. 

 Blod, mucin og Doritos med nachosmag kan forstyrre analysen. 
 

FORVENTEDE VÆRDIER  
Gruppe A streptokokbakterier har ansvaret for ca. 19 % af alle øvre luftvejsinfektioner.8 Infektion er mest 
almindelig om vinteren eller tidligt på foråret, med de fleste tilfælde hos patienter, der lever i tæt befolkede 
områder. I overensstemmelse med disse tal var 21 % (175/851) af patienterne med faryngitis i et 
multicenterforsøg udført af Quidel i 2014 dyrkningspositive over for Strep A. Næsten halvdelen af disse 
forsøgsdeltagere (45 %) var mandlige. Forsøgsdeltagerne var i alderen 3 til 76 år og 80 % (685/851) var børn 
(3 til 17 år gamle). 

 
YDELSESKARAKTERISTIKA 
De følgende undersøgelser blev foretaget med Sofia Strep A+ og Sofia. 
 
Sofia Strep A+ FIA-ydelse vs. celledyrkning og vs. celledyrkning bestemt ved PCR 
Sofia Strep A+ ydelse i GÅ VÆK-tilstand med Sofia blev sammenlignet med standard bakteriedyrkning og 
identificering og en FDA-godkendt gruppe A streptokok RT-PCR-analyse i et multicenter klinisk forsøg. Studiet 
blev udført i 2014 af utrænet sundhedspersonale på 7 forskellige CLIA-dispenserede centre i forskellige 
geografiske områder af USA. I dette multicenter, point-of-care (POC) -forsøg, blev der taget to (2) prøver fra 
halsen med podepinde fra otte hundrede og enoghalvtreds (851) patienter med symptomer, der tydede på 
bakteriefaryngitis. 
 
En podepind fra halsen blev testet frisk på det CLIA-dispenserede center med Sofia Strep A+ FIA. Den anden 
podepind blev anbragt i et transportmedium og transporteret på kolde ispakninger til et centralt 
referencelaboratorium. Podepinden blev smurt på en agarplade med fåreblod (SBA) og dyrket i op til 48 timer. 
En del af transportmediet blev efterfølgende testet med PCR-analysen. Udførelsen af Sofia Strep A + FIA blev 
bestemt ved sammenligning af det hurtige FIA-testresultat med det tilsvarende dyrkningsresultat (Tabel 2) med 
PCR-diskordant opløsning i fodnoterne.  
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Tabel 2 
Sofia Strep A+ FIA ydelse sammenlignet med dyrkning 

GÅ VÆK-tilstand 

 Dyrkning Følsomhed = 93,7 % (164/175) 
(95 % CI=89,1 % - 96,5 %)  Pos. Neg. 

Sofia pos. 164 38* Nøjagtighed = 94,4 % (638/676) 
(95 % CI=92,4 % - 95,9 %) Sofia neg. 11** 638 

I alt: 175 676 PPV = 81,2 % (164/202) 

   NPV =  98,3 % (638/649) 

*Ud af de 38 diskordante prøver viste 24 sig positive over for GAS, når de blev testet med en FDA-
godkendt molekyleanordning, mens 14 var negative. 
**Ud af 11 diskordante prøver viste 3 sig negative, når de blev testet med en FDA-godkendt 
molekyleanordning, mens 8 var positive. 

 

Reproducerbarhedsundersøgelser 
Reproducerbarheden af Sofia Strep A+ FIA med Sofia blev vurderet af tre (3) forskellige laboratorier. To 
forskellige operatører på hvert sted testede en række kodede, konstruerede prøver, klargjort i negative 
kliniske matricer, der strakte sig fra negative (ingen bakterier) til moderat positive (3 x LOD) gruppe A 
streptokokker. Overensstemmelsen mellem laboratorierne (Tabel 3) for negative prøver var 90 -100 % og 
87-100 % for positive prøver.  
 

Tabel 3 
Sofia Strep A+ FIA reproducerbarhed ud fra overensstemmelse mellem laboratorier 

Laboratorium 
Negativ* 

(C0) 
Stærkt negativ*  

(C5) 
Svagt positiv** 

(C95) 

Moderat 
positiv**  

(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 

I alt 90/90 81/90 78/90 90/90 

% 
overensstemmelse 

i alt 
(95 % CI) 

100 % 
(95,9 % - 100,0 

%) 

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

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

100 % 
(95,9 % - 100,0 

%) 

*Ikke-påvist bakteria/i alt 
**Påvist bakteria/i alt 
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Påvisningsgrænse 
Påvisningsgrænsen (LOD) for Sofia Strep A + FIA med Sofia blev bestemt ved anvendelse af 3 stammer af 
gruppe A streptococcus pyogenes. LOD lå fra 2,76E + 03 til 8,13E + 03 kolonidannende enheder (cfu) pr. test 
(Tabel 4).  

Tabel 4  
Sofia Strep A+ FIA påvisningsgrænser 

Stamme Minimum påvisningsniveau* 

Bruno [CIP 104226] 4.00E+03 cfu pr. test 

CDC-SS-1402 8,13E+03 cfu pr. test 

CDC-SS-1460 2,76E+03 cfu/test 

cfu/test = kolonidannende enheder pr. test  

*Bakterieniveauer blev bestemt ved at begrænse fortyndingen, bakteriedyrkning og 
tælling af kolonier til bestemmelse af cfu pr. test. 

 

Analytisk reaktionsevne 
Analytisk reaktivitet for Sofia Strep A + FIA med Sofia blev påvist ved anvendelse af 21 stammer fra 
gruppe A streptococcus pyogenes testet ved 1,74E + 04 kolonidannende enheder (cfu) pr. test 
(tabel 5). 

Tabel 5  
Analytisk reaktionsevne 

Streptococcus pyogenes-stamme  

Stamme 1 (ATCC-19615) 

Stamme 2 (ATCC-700942) 

Stamme 3 (ATCC-700952) 

Stamme 4 (klinisk isolat-52123) 

Stamme 5 (klinisk isolat-52120) 

Stamme 6 (klinisk isolat-62055) 

Stamme 7 (klinisk isolat-52152) 

Stamme 8 (klinisk isolat-62092) 

Stamme 9 (klinisk isolat-52151) 

Stamme 10 (ATCC-700482) 

Stamme 11 (ATCC-BAA-1315) 

Stamme 12 (ATCC-700459) 

Stamme 13 (ATCC-12203) 

Stamme 14 (ATCC-700944) 

Stamme 15 (klinisk isolat-52154) 

Stamme 16 (klinisk isolat-5036) 

Stamme 17 (klinisk isolat-5095) 

Stamme 18 (klinisk isolat-5017) 

Stamme 19 (klinisk isolat-5060) 

Stamme 20 (klinisk isolat-5112) 

Stamme 21 (klinisk isolat-5008) 
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Analytisk specificitet 
Krydsreaktivitet 
Krydsreaktiviteten for Sofia Strep A+ FIA med Sofia blev vurderet til i alt 61 non-gruppe A streptokokbakterie- 
og svampemikroorganismer og 26 rendyrkede vira. Ingen af organismerne eller viraene i tabel 6 herunder viste 
tegn på krydsreaktivitet i analysen. De samme mikroorganismer og vira i tabel 6 blev præ-blandet med 
gruppe A Strep og testet i Sofia Strep A+ FIA. 

 
Tabel 6 

Krydsreaktivitet 

Organisme/Virus Testkoncentration** 

Arcanobacterium haemolyticum 3,00E+05 cfu pr. test 

Bacteroides fragilis 3,00E+07 cfu pr. test 

Bordetella pertussis 3,00E+07 cfu pr. test 

Candida albicans 3.00E+04 cfu pr. test 

Corynebacterium diphtheriae 3,00E+05 cfu pr. test 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum* 3.00E+06 cfu pr. test 

Enterococcus faecalis* 1.40E+06 cfu pr. test 

Enterococcus faecalis 3.00E+06 cfu pr. test 

Escherichia coli 1.50E+07 cfu pr. test 

Fusobacterium necrophorum 3.00E+06 cfu pr. test 

Haemophilus influenzae 3,00E+07 cfu pr. test 

Haemophilus parahaemolyticus 3.00E+06 cfu pr. test 

Klebsiella pneumoniae 3,00E+07 cfu pr. test 

Moraxella catarrhalis 3.00E+06 cfu pr. test 

Neisseria gonorrhoeae 3.00E+06 cfu pr. test 

Neisseria lactamica  3.00E+06 cfu pr. test 

Neisseria meningitidis 3.00E+06 cfu pr. test 

Neisseria sicca 3,00E+07 cfu pr. test 

Neisseria subflava 3,00E+07 cfu pr. test 

Proteus vulgaris 3,00E+07 cfu pr. test 

Pseudomonas aeruginosa 3.00E+06 cfu pr. test 

Serratia marcescens 3,00E+07 cfu pr. test 

Staphylococcus aureus* 3.00E+06 cfu pr. test 

Staphylococcus epidermidis 3.00E+06 cfu pr. test 

Staphylococcus haemolyticus 3,00E+05 cfu pr. test 

Staphylococcus intermedius 3,00E+05 cfu pr. test 

Staphylococcus saprophyticus 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus anginosus 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gordonii 3.00E+04 cfu pr. test 
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Organisme/Virus Testkoncentration** 

Streptococcus mitis 3.00E+04 cfu pr. test 

Streptococcus mutans* 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus oralis 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus parasanginis* 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus pneumoniae 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus salivaris 3,00E+05 cfu pr. test 

Streptococcus sanguinis 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe B, stamme 1: Streptococcus agalactiae  3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe B, stamme 2 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe B, stamme 3 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe B, stamme 4 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe B, stamme 5 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe C, stamme 1  3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe C, stamme 2 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe C, stamme 3 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe C, stamme 4 Streptococcus dysgalactiae* 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe C, stamme 5 3,00E+05 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe D, stamme 1 Enterococcus casseliflavus 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe D, stamme 2 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe D, stamme 3* 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe D, stamme 4 Enterococcus faecalis 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe D, stamme 5 Enterococcus faecalis 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe F, stamme 1 1,00E+05 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe F, stamme 2 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe F, stamme 3 1,00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe F, stamme 4* 3,00E+05 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe F, stamme 5 3,00E+05 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe G, stamme 1 Streptococcus dysgalactiae 3,00E+07 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe G, stamme 2 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe G, stamme 3 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe G, stamme 4 3.00E+06 cfu pr. test 

Streptococcus gruppe G, stamme 5 3.00E+06 cfu pr. test 

Adenovirus Type 1* 3,00E+11 TCID50 pr. test 

Adenovirus Type 3* 3.00E+05 TCID50 pr. test 

Adenovirus Type 4 7,50E+03 TCID50 pr. test 

Adenovirus Type 5 3.00E+05 TCID50 pr. test 

Adenovirus Type 11 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Coronavirus 229E 3,00E+04 TCID50 pr. test 
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Organisme/Virus Testkoncentration** 

Coronavirus OC43 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Coxsackievirus B5 (Faulkner) 3,00E+06 TCID50 pr. test 

Cytomegalovirus (Towne) 3,00E+03 TCID50 pr. test 

Echovirus Type 3  1,50E+04 TCID50 pr. test 

Epstein-Barr-virus (EBV)* 3,00E + 07 genomkopier pr. test 

Herpes simplex virus 1 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Herpes simplex virus 2 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Influenza A/New Jersey/8/76 (H1N1) 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Influenza A/Victoria/3/75 (H3N2) 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Influenza B/Hong Kong/5/72 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Influenza B/Panama/45/90 1,50E+04 TCID50 pr. test 

Influenza C/Taylor/1233/47  1,50E+04 TCID50 pr. test 

Mæslinger (Edmonston) 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Fåresyge (Enders)* 3,00E+03 TCID50 pr. test 

Parainfluenza virus 1 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Parainfluenza virus 2 1.10E+05 TCID50 pr. test 

Parainfluenza virus 3 6.80E+05 TCID50 pr. test 

Parainfluenza virus 4A 3,00E+04 TCID50 pr. test 

Rhinovirus Type 2 3,00E+03 TCID50 pr. test 

Rhinovirus Type 15 3,00E+04 TCID50 pr. test 

cfu pf. test = kolonidannende enheder pr. test TCID50/test = 50% vævsdyrkning infektiøs dosis 

*Denne organisme/virus kan forstyrre analysen. 

**Bakterieniveauer blev bestemt ved at begrænse fortyndingen, bakteriedyrkning og tælling af kolonier til 
bestemmelse af cfu pr. test. Viruskoncentrationer blev bestemt ved standard virologi-metoder, Reed-Muench. 
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Forstyrrende stoffer 
Flere håndkøbspræparater, fuldblod, mucin og blodagar blev evalueret med Sofia Strep A+ FIA og Sofia på de 
testede niveauer (Tabel 7).  

Tabel 7 
Testning af interferens 

Substans Koncentration 

Crest Pro-Health Deep Clean pebermynte mundskyl (cetylpyridiniumklorid) 24 % v/v 

Listerine, original antiseptisk mundskyl (eucalyptol, menthol, 
methylsalicylat og thymol) 

24 % v/v 

Listerine, kølig pebermynte antiseptisk mundskyl (eucalyptol, menthol, 
methylsalicylat og thymol) 

24 % v/v 

RiteAid lindring af halssmerter (benzocain og menthol) 24 % v/v 

Chloraseptic Max mod ondt i halsen (phenol og glycerin) 24 % v/v 

Dimetapp mod forkølelse og hoste til børn (brompheniraminmaleat, 
dextromethorphan HBr og phenylephrine HCl) 

24 % v/v 

RiteAid mod forkølelse og allergi til børn (brompheniraminmaleat og 
phenylephrine HCl) 

24 % v/v 

CVS mod forkølelse og hoste til børn DM (brompheniraminmaleat, 
dextromethorphan HBr og phenylephrine HCl) 

24 % v/v 

RiteAid tussin hoste&forkølelse, slimløsning CF (dextromethorphan HBr, 
guaifenesin og phenylephrine HCl) 

24 % v/v 

Robitussin Maks. styrke, multisymptom CF Max (dextromethorphan HBr, 
guaifenesin og phenylephrine HCl) 

24 % v/v 

Robitussin forkølelse multisymptom til natten CF (acetaminofen, 
diphenhydramine HCl og phenylephrine HCl) 

24 % v/v 

Cepacol ondt i halsen, kirsebær (benzocain og menthol) 24 % w/v 

Halls 3 x lindrende virkning, kirsebær (menthol) 24 % w/v 

Halls 3 x lindrende virkning menthol-lyptus (menthol) 24 % w/v 

Ricola naturlige urtebolsjer (menthol) 24 % w/v 

Sucrets Complete Vapor, kirsebær (dycloninehydroklorid og menthol) 24 % w/v 

Chloraseptic, ondt i halsen, kirsebær (phenol og glycerin) 24 % w/v 

BreathSavers grøn mynte (cetylpyridniumklorid) 24 % w/v 

Tic Tac pebermyntepastiller (eucalyptol, menthol, methylsalicylat og 
thymol) 

24 % w/v 

Cheetos, flammende stærk 12 % w/v 

Doritos, nachosmag 12 % w/v* 

Frisk fuldblod 75 µL/podepind** 

Mucin  4,3 % w/v*** 

Fåreblodsagar (5 % fåreblod) 24 % w/v 

Hesteblodsagar (5 % hesteblod) 24 % w/v 

*Doritos med nachosmag interfererede med 25% w/v 
**Frisk fuldblod interfererede ved 100 µL pr. podepind 
***Bovint underkæbemucin interfererede med 28,7 mg/ml 
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CLIA-dispenserede forsøg 
Udover den prospektive undersøgelse i GÅ VÆK-tilstand nævnt ovenfor, blev nøjagtigheden af Sofia Strep A+ 
FIA i LÆS NU-tilstand med Sofia sammenlignet med standard bakteriedyrkning og identificering i et multicenter 
klinisk forsøg. Dette forsøg blev foretaget af uøvet sundhedspersonale i 2016 ved 3 specifikke centre, der lå i 
forskellige geografiske regioner af USA, og som var repræsentative for faciliteter, hvor CLIA-dispenseret 
testning udføres. I dette forsøg blev tre (3) podepinde indsamlet med prøver fra halsen parallelt fra hver af tre 
hundrede og otteogtres (368) patienter med symptomer, der tydede på bakteriefaryngitis. 
 
En podepind blev brugt til standard behandlingstestning. En podepindsprøve fra halsen blev testet frisk på det 
CLIA-dispenserede center med Sofia Strep A+ FIA i LÆS NU-tilstand. Den tredje podepind blev anbragt i et 
transportmedium og transporteret på kolde ispakninger til dyrkning i et centralt referencelaboratorium. 
Podepinden til dyrkning blev smøret på en selektiv agarplade med fåreblod (SBA) og dyrket i op til 48 timer. 
Identificering af β-hæmolytiske kolonier blev udført ved standardmetoder. Sofia Strep A + FIAs ydelse blev 
bestemt ved sammenligning af det hurtige FIA-testresultat med det tilsvarende dyrkningsresultat (Tabel 8).  

Tabel 8 
Sofia Strep A+ FIA ydelse sammenlignet med dyrkning 

LÆS NU-tilstand 

 Dyrkning Følsomhed = 93,3% (98/105) 
(95%CI=86,9%-96,7%)  Pos. Neg. 

Sofia pos. 98 17* Nøjagtighed = 93,5 % (246/263) 
(95 % CI=89,9 % - 95,9 
%) 

Sofia neg. 7** 246 

I alt: 105 263 PPV = 85,2 % (98/115) 

   NPV =  97,2 % (246/253) 
*Ud af de 17 diskordante prøver viste 9 sig positive over for GAS, når de blev testet med en FDA-
godkendt molekyleanordning, mens 8 var negative. 
**Ud af de 7 diskordante prøver viste 3 sig negative, når de blev testet med en FDA-godkendt 
molekyleanordning, mens 4 var positive. 

 

Forsøg nær skæringspunktet  
Der blev foretaget en ekstra undersøgelse for at vise, at uøvede, tiltænkte brugere kan udføre testen 
konsekvent og præcist ved brug af svagt reaktive prøver. Undersøgelsen inkluderede tre (3) forskellige centre 
med CLIA-dispensation, hvor Sofia Strep A+ FIA og Sofia blev evalueret ved hjælp af kodede, tilfældigt udvalgte 
paneler af simulerede prøver, herunder en svagt positiv (C95 – en koncentration, der lå på analysens 
skæringspunkt) og en svagt negativ (C5 ‐ en koncentration, der lå lige under analysens skæringspunkt). To eller 
flere operatører på hvert center (10 operatører i alt) testede panelet hver dag i 10 dage i løbet af ca. 2 uger. 
Sofia Strep A+ FIAs ydelse på prøver nær analysens skæringspunkt, anvendt af uøvede, tiltænkte brugere, var 
acceptabel. Den procentvise overensstemmelse med forventede resultater for hver prøve fremgår af tabel 9. 
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Tabel 9 
Sofia Strep A+ FIAs ydelse nær skæringspunktet (på alle centre) 

Prøveniveau 

Uøvede, tiltænkte brugere 

Procentvis 
overensstemmelse med 

forventede resultater 
95 % konfidensinterval 

Svag Strep A positiv (C95) 90 % (54/60)* 79,9 % - 95,3 % 

Svag Strep A negativ (C5) 97 % (58/60)** 88,6 % - 99,1 % 

*Påviste bakterier/i alt 
**Ikke-påviste bakterier/i alt  

 
Sofia Strep A+ FIA-ydelse med Sofia 2  
Nedenstående undersøgelser blev udført til påvisning af ækvivalensen mellem Sofia og Sofia 2 ved testning 
af Sofia Strep A+ FIA. 

 

Metodesammenligning 
Sofia Strep A+ FIAs ydelse ved testning på Sofia vs. Sofia 2 blev sammenlignet ved brug af et panel med 200 
kliniske prøver. Dette forsøg blev udført på 3 laboratorier med tiltænkte brugere, der brugte identiske 
paneler med kendte positive og negative kliniske prøver, konstrueret i en unik negativ klinisk matrice. Hvert 
center brugte 2 Sofia'er og 2 Sofia 2'er, dvs. i alt 6 instrumenter af hver type i undersøgelsen. Der blev 
inkluderet ethundrede (100) positive og ethundrede (100) negative prøver i panelerne. Panelelementerne 
blev fremstillet under anvendelse af Sofia Strep A + FIA skæringspunkt for at målrette en bred vifte af 
negative prøver (C0 og C5) og positive prøver således, at ~ 50 % var omkring påvisningsgrænsen (C95) og de 
resterende moderate positive jævnt fordelt på tværs af analyseintervallet (2-3x LOD, 4-5x LOD og > 5x LOD). 
Alle prøverne var kodede og brugt til at forberede de randomiserede paneler. Der blev testet i alt 200 
prøver pr. sted, hvilket resulterede i i alt 600 resultater. 
 
Metodesammenligning af Sofia vs. Sofia 2 sammenligningsresultater fremgår af tabel 10. Strep A positive 
procentoverensstemmelse var 99 %, negativ procentoverensstemmelse var 97 %.  

 
Tabel 10 

Sofia Strep A+ FIA - Sofia vs. Sofia 2 

 Sofia Positiv overensstemmelse i 
% = 

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

Sofia 2 pos. 369 7b Negativ overensstemmelse 
i % = 

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

Sofia 2 neg. 5a 219 

I alt: 374 226   

 
aDer var 5 diskordante Sofia 2 negative/Sofia positive resultater for Strep A, hvilke omfattede 3 meget negative 
(C5) og 2 ægte negative (C0) prøver. De 2 ægte negativer (C0), der viste falske positive resultater i Sofia syntes af 
være resultat af kontamination. 
bDer var 7 diskordante Sofia 2 positive/Sofia negative resultater for Strep A, hvilket omfattede alle negative (C5) 
prøver.  
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Reproducerbarhed 
Der blev gennemført en reproducerbarhedsundersøgelse med Sofia Strep A+ FIA ved hjælp af Sofia 2 på tre 
forskellige laboratorier, hvoraf ét var Quidel. To forskellige operatører på hvert center testede et panel med ni 
elementer bestående af konstruerede prøver, forberedt i negativ klinisk matrice, der spændte fra negative til 
moderat positive Strep A-koncentrationer. Hver operatør testede et panel på 5 forskellige dage i løbet af en 
tidsperiode på ca. 1 uge.* Der blev brugt i alt 6 Sofia 2´ere. Overenstemmelsen laboratorierne imellem 
(Tabel 11) for Sofia Strep A+ for alle prøver varierede fra 98,9 til 100 %. 

 
Tabel 11 

Sofia Strep A+ FIA reproducerbarhed ud fra overensstemmelse 
mellem laboratorier - med Sofia 2 

Laboratorium 
Strep A 

negativ (C0) 
Strep A svag positiv (C95) 

Strep A moderat 
positiv 

(2-3X LOD) 

1 30/30 29/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 

I alt 90/90 89/90 90/90 

% 
overensstem

melse i alt 
(95 % CI) 

100 % 
(95,9 - 100 %) 

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

100 % 
(95,9 - 100 %) 

*På center 1 delte to operatører testningen af et sæt paneler, én operatør de første tre dage 
og en anden operatør i dag 4 og 5. 

 

Påvisningsgrænse 
En påvisningsgrænse (LOD) blev udført med Sofia Strep A+ FIA på Sofia og Sofia 2 med tre stammer af 
Streptococcus pyogenes (Tabel 12). 

Tabel 12 
Sofia Strep A+ FIA påvisningsgrænser  

Stamme Platform 
Minimum påvisningsniveau*  

(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 = kolonidannende enheder pr. test 

*Bakterieniveauer blev bestemt ved at begrænse fortyndingen, bakteriedyrkning og tælling af 
kolonier til bestemmelse af cfu pr. test. 
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CLIA-dispenseret undersøgelse 
Der blev udført en undersøgelse for at vise, at uøvede, tiltænkte brugere kan udføre testen konsekvent og 
præcist ved brug af svagt reaktive prøver med Sofia Strep A+ FIA og Sofia 2. Undersøgelsen inkluderede tre (3) 
forskellige centre med CLIA-dispensation, hvor Sofia Strep A+ FIA blev evalueret ved hjælp af kodede, tilfældigt 
udvalgte paneler af simulerede prøver, herunder en (1) svagt positiv (C95 - en koncentration, der ligger på 
analysens skæringspunkt) og en, der er negativ for Strep A. Tre (3) operatører på hvert center (9 operatører i 
alt) testede panelet hver dag i 10 dage i løbet af en periode på ca. 2 uger (Tabel 13).  
 

Tabel 13 
Sofia Strep A+ FIAs ydelse nær s- med Sofia 2 

Prøveniveau 

Uøvede, tiltænkte brugere 

Procentvis 
overensstemmelse 

med forventede 
resultater* 

95 % konfidensinterval 

Svagt positiv (C95) 100 % (72/72) 93,9 – 100 % 

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

 

ASSISTANCE 
Hvis du har spørgsmål om dette produkt eller vil rapportere et problem med testsystemet, bedes du ringe til 
Quidel teknisk support på 800.874.1517 (i USA) eller +1 858.552.1100, mandag til fredag, fra kl. 16:00 til kl. 
02:00 dansk tid (7:00 til 17:00, Pacific Time). Uden for USA bedes du kontakte din lokale forhandler eller 
technicalsupport@quidel.com. Problemer med testsystemet kan også rapporteres til FDA gennem MedWatch 
rapporteringsprogrammet for medicinske produkter (telefon: 800.FDA.1088 (kun i USA), fax: 800.FDA.0178 
(kun i USA), http://www.fda.gov/medwatch).  
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