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For bruk med Sofia og Sofia 2 
CLIA-kompleksitet:  Fraviket 

 
Til diagnostisk bruk in vitro.   
 
 
 

TILTENKT BRUK 
Sofia Strep A+ FIA detekterer streptokokkantigener fra gruppe A fra bomullspinner i halsen fra pasienter med 
tegn og symptomer på faryngitt, så som sår hals. Alle negative testresultater skal bekreftes av enten 
bakteriekultur eller en FDA-klarert molekylanalyse ettersom negative resultater ikke utelukker 
streptokokkinfeksjon fra gruppe A og ikke bør brukes som eneste grunnlag for behandlingen. Testen er 
beregnet for profesjonell bruk og laboratoriebruk som et hjelpemiddel i diagnosen av streptokokkinfeksjon fra 
gruppe A. 

 
Sofia Strep A+ FIA kan brukes sammen med Sofia eller Sofia 2. 

 

SAMMENDRAG OG FORKLARING  
Gruppe A-streptokokker er én av de mest vanlige årsakene til akutt øvre luftveisinfeksjon. Tidlig diagnose og 
behandling av streptokokkfaryngitt fra gruppe A har vist seg å redusere alvorligheten til symptomer og 
alvorlige komplikasjoner så som revmatisk feber og glomerulonefritt.1, 2 Den primære måten å identifisere 
streptokokkarter fra gruppe A er ved å benytte dyrknings-, immunologi- og eller molekylprosedyrer. Vanlige 
prosedyrer for å identifisere gruppe A-streptokokker fra bomullspinner i halsen involverer dyrkning, isolasjon og 
etterfølgende identifikasjon av levedyktig patogen i 24 til 48 timer eller lenger for resutater.3,4 Hurtige 
antigendeteksjonstester, så som Sofia Strep A+ FIA, er blant de mest vanlig benyttede diagnostiske 
hjelpemidlene for gruppe A-streptokokker, som følge av den hurtige ventetiden og brukervennligheten. Det er 
nylig blitt tilgjengelig et antall nye in vitro-diagnostiske metoder som benytter molekylbaserte 
nukleinsyreamplifiseringsteknologier. Disse kan identifisere gruppe A-streptokokker med stor nøyaktighet 
innen vesentlig mindre enn 24 timer.  
 

TESTPRINSIPPET  
Sofia Strep A+ FIA benytter immunfluorescensteknologi som brukes sammen med Sofia eller Sofia 2 for å 
detektere streptokokkantigen fra gruppe A.  
 
Sofia Strep A+FIA involverer ekstrahering av antigenkomponentene i streptokokkbakterier fra gruppe A (GAS-
bakterier). Pasientens bomullspinneprøve plasseres i reagensrøret som inneholder reagensløsningen, og i løpet 
av denne tiden ekstraheres de bakterielle antigenene, og gjør dem mer tilgjengelige for de spesifikke 
antistoffene. En alikvot av den ekstraherte prøven plasseres i testkassettprøvebrønnen. Prøven migrerer fra 
prøvebrønnen gjennom en strimmel som inneholder forskjellige unike kjemiske omgivelser. Dersom det er 
streptokokkantigener fra gruppe A til stede, vil de bli bundet av antistoffer koblet til fluorescerende 
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mikropartikler som migrerer gjennom teststrimmelen. De fluorescerende mikropartiklene som inneholder 
bundet antigen vil bli fanget av antistoffer ved et definert område på teststrimmelen hvor de detekteres av 
Sofia eller Sofia 2. Dersom det er antigener til stede, vil ikke de fluorescerende mikropartiklene fanges av 
fangstantistoffene eller detekteres av Sofia eller Sofia 2.  
 
Avhengig av brukerens valg, plasseres testkassetten enten i Sofia eller Sofia 2 for automatisk tidsinnstilt 
utviklingsmodus (WALK AWAY-modus) eller plasseres på benken eller bordplaten for manuelt tidsinnstilt 
utvikling og plasseres deretter i Sofia eller Sofia 2 for å skannes (READ NOW-modus). 
 
Sofia eller Sofia 2 skanner, måler og tolker det immunfluorescerende signalet ved hjelp av metodespesifikke 
algoritmer. Sofia eller Sofia 2 viser testresultatet (positiv, negativ eller ugyldig) på skjermen.  
 

REAGENSER OG PRØVETAKINGSUTSTYR SOM FØLGER MED  
25-Testsett:  
 Individuelt emballerte testkassetter (25): Polyklonale streptokokkantistoffer fra antigruppe A, av kanin  
 Reagensrør (25)  
 Reagensløsningsflasker (25): 4 M natriumnitritt og 0,4N saltsyre inne i glassampullen  
 Sterile rayonbomullspinner til halsen (25)  
 Gjennomsiktige pipetter med fiksert volum på 120 µl (25) 

 Positiv kontrollbomullspinne (1): Bomullspinnen er belagt med varmeinaktiverte, ikke-infeksiøse gruppe A-
streptokokker  

 Negativ kontrollvattpinne (1): Bomullspinnen er belagt med varmeinaktiverte, ikke-infeksiøse gruppe C-
streptokokker  

 Pakningsvedlegg (1)  
 Hurtigreferanseinstrukser (1)  

 KK-kort (plassert på settboksen)  
 Skriverpapir (1) 
 

PRØVETAKINGSUTSTYR SOM IKKE FØLGER MED I SETTET  
 Tidtaker eller klokke 
 Sofia or Sofia 2 
 Kalibreringskassett (følger med installasjonspakken til Sofia eller Sofia 2)  
 Bomullspinne/transport-system for kultur eller en FDA-klarert molekylmetode 

 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER  
 For in vitro-diagnostisk bruk.  
 Bruk ikke innholdet i settet etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken.  
 Ta relevante forholdsregler under innsamling, håndtering, lagring og kassering av pasientprøver og brukt 

settinnhold.5  

 Det anbefales å bruke nitril- eller latekshansker (eller tilsvarende) ved håndtering av pasientprøver.5  
 Ikke bruk brukte testkassetter, reagensrør, pipetter med fast volum, løsninger eller kontrollbomullspinner.  

 Kalibreringskassetten må oppbevares i den medfølgende oppbevaringsposen mellom hver bruk.  
 For å få nøyaktige resultater, må du følge instruksjonene i pakningsinnsatsen.  
 Utilstrekkelig eller upassende prøvetaking, oppbevaring og transport kan gi falske negative testresultater.  
 Prøvetakings- og håndteringsprosedyrer krever spesifikk opplæring og veiledning.  
 Bruk de rayontuppede bomullspinnene, som følger med analysen, for å samle inn halsprøver. Ikke bruk 

bomullspinner med kalsiumalginat-, bomullstupp- eller trehåndtak.  
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 Brukeren skal aldri åpne folieposen til testkassetten og eksponere den for omgivelsene før testkassetten er 
klar for umiddelbar bruk.  

 Kast og ikke bruk skadet testkassett eller prøvetakingsutstyr.  
 Reagensløsningen inneholder en sur løsning. Hvis løsningen kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll 

godt med rikelig med vann.  

 Reagensløsningsflasken inneholder glass; brekk den varsomt og klem bare én gang for å bryte ampullen. 
 Hvis reagensløsningsflasken mangler glassampullen, løsningen er grønn før ampullen brytes, eller 

løsningen ikke blir grønn etter man har brutt glasset og ristet det, kast den og bruk en annen 
reagensløsningsflaske.  

 Ikke hell prøver fra reagensrøret inn i testkassettprøvebrønnen. Bruk den medfølgende pipetten med 
fiksert volum på 120 µl når du tilsetter prøven i testkassetten. 

 Hvis du bruker WALK AWAY-modusen, IKKE LA testkassetten få utvikle seg på benken eller bordplaten før 
du plasserer testkassetten inn i Sofia eller Sofia 2. 

 Ved bruk av READ NOW-modus, la testkassetten få utvikle seg i 5 minutter FØR du plasserer den i Sofia 
eller Sofia 2. 

 Ikke skriv på strekkoden eller på toppen av testkassetten. Denne brukes av Sofia eller Sofia 2 for å 
identifisere testtypen som kjøres og utløpsdatoen for testkassetten.  

 Ikke forsøk å skanne en testkassett i mer enn én time. Strekkoden på testkassetten inneholder en unik 
identifikator som vil forhindre Sofia eller Sofia 2 fra å utføre en andre avlesning på en tidligere skannet 
testkassett. Det kommer en feilmelding dersom en testkassett skannes mer enn én gang på samme Sofia- 
eller Sofia 2-apparat. 

 Ettersom deteksjonsreagensen er en fluorescerende forbindelse, vil det ikke danne seg noen synlige 
resultater på teststrimmelen. Sofia eller Sofia 2 må brukes for resultatfortolkning.  

 Testing skal utføres i et område med god ventilasjon. 
 Kassér beholdere og ubrukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale forskrifter. 

 Bruk egnet verneklær, hansker og øye-/ansiktsbeskyttelse ved håndtering av innholdet i dette settet. 
 Vask hendene grundig etter håndtering. 

 Hvis du ønsker mer informasjon om faresymboler, sikkerhet, håndtering og kassering av komponentene i 
dette settet, se HMS-databladet (SDS) på quidel.com. 

 

OPPBEVARING OG STABILITET AV SETT  
Lagre settet ved romtemperatur, 15 °C til 30 °C, unna direkte sollys. Settinnholdet er stabilt frem til 
utløpsdatoen som er trykt på den ytre boksen. Skal ikke fryses.  
 

KVALITETSKONTROLL  
Det er tre typer kvalitetskontroller for Sofia eller Sofia 2 og testkassetten: Kalibreringssjekkprosedyre, 
innebygde prosedyremessige kontrollfunksjoner og eksterne kontroller.  
 

Sofia kalibreringssjekkprosedyre 
Merknad: Dette er en “kalibreringssjekk”-prosedyre.  
 
En kalibreringssjekkprosedyre skal utføres hver 30. dag. Sofia kan lett innstilles for å minne brukeren på å 
fullføre kalibreringssjekkprosedyren. 
 
Kalibreringssjekken er en påkrevd funksjon som sjekker Sofia-optikk- og beregningssystemer ved hjelp av en 
spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten følger med installasjonspakken til Sofia. Les Sofia-
brukerhåndboken for informasjon angående kalibreringssjekkprosedyren.  
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Viktig: Sørg for at kalibreringskassetten lagres i den medfølgende oppbevaringsposen mellom bruk for å 
beskytte mot lyseksponering.  
 

1. For å sjekke kalibreringen av Sofia, velg “Kalibrering” fra 
hovedmenyen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Følg oppfordringene, sett inn kalibreringskassetten i Sofia 

og lukk skuffen. Sofia utfører kalibreringssjekken automatisk 
innen to minutter uten behov for brukerinnmating. 

 
 
Sofia angir når kalibreringssjekken er ferdig. Trykk på OK for å 
returnere til hovedmenyen. 
 
 
Merknad: Hvis kalibreringssjekken ikke består, si fra til veilederen på stedet eller ta kontakt med Quidels 
tekniske støtte for assistanse fra mandag til fredag fra 7:00 til 17:00 Pacific Time på 800.874.1517 (i USA); 
858.552.1100 (utenfor USA); faks: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundeservice); 
technicalsupport@quidel.com (teknisk støtte); eller ta kontakt med din lokale leverandør. 

 

Sofia 2-kalibreringssjekkprosedyre 
En kalibreringssjekkprosedyre skal utføres hver 30. dag. Sofia 2 kan innstilles for å minne brukeren på å fullføre 
kalibreringssjekkprosedyren. 
 
Kalibreringssjekken er en påkrevd funksjon som sjekker Sofia-optikk- og beregningssystemer ved hjelp av en 
spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten følger med Sofia 2. Les Sofia 2-brukerhåndboken for 
informasjon angående kalibreringssjekkprosedyren.  
 
Viktig: Sørg for at kalibreringskassetten lagres i den medfølgende oppbevaringsposen mellom bruk for å 
beskytte mot lyseksponering.  
 
 
 

1. For å sjekke kalibreringen av Sofia, velg “kjør 
kalibrering” fra hovedmenyen. 
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2. Etter oppfordringene, sett inn kalibrerings  
kassetten i Sofia 2 og lukk skuffen. Sofia 2 utfører 
kalibreringssjekken automatisk  
i løpet av ett minutt uten behov for brukerinnmating. 

 
Sofia 2 angir når kalibreringssjekken er ferdig. Velg  for å gå 
tilbake til Kjør test-skjermen. 
 
 
 
 
Merknad: Hvis kalibreringssjekken ikke består, si fra til veilederen på stedet eller ta kontakt med Quidels 
tekniske støtte for assistanse fra mandag til fredag fra 7:00 til 17:00 Pacific Time på 800.874.1517 (i  
USA); 858.552.1100 (utenfor USA); faks: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundeservice); 
technicalsupport@quidel.com (teknisk støtte); eller ta kontakt med din lokale leverandør. 

 

Innebygde prosedyrekontroller  
Sofia Strep A+ FIA inneholder to innebygde prosedyrekontrollfunksjoner. Produsentens anbefaling for daglig 
kontroll er å dokumentere disse innebygde prosedyrekontrollene for den første prøven som testes hver dag.  
En kontroll av ekstraheringsprosedyren tilveiebringes av en fargeendring fra gjennomsiktig til grønn når 
reagensløsningen blandes. Fargeendringen er en indikasjon på reagensløsningsintegritet og er også en 
indikasjon på at ekstraheringsprosedyren ble korrekt utført.  
 
Hver gang det kjøres en test i Sofia eller Sofia 2, tolkes prosedyrekontroller i testkassetten av Sofia eller Sofia 2 
og resultatet vises på skjermen. Denne informasjonen logges automatisk i Sofia eller Sofia 2 for hvert 
testresultat.  
 
Et gyldig resultat oppnådd med prosedyrekontrollene viser at den ekstraherte prøven strømmet korrekt og 
funksjonsintegriteten til testkassetten ble opprettholdt. Denne prosedyrekontrollen tolkes av Sofia eller Sofia 
2 etter testkassetten har utviklet seg i 5 minutter. Dersom prøven ikke har strømmet korrekt, vil Sofia eller 
Sofia 2 angi at resultatet er ugyldig. Skulle dette skje, gjennomgå prosedyren og gjenta testen med en ny 
pasientprøve og en ny testkassett.  
 

 
  

For eksempel: Denne visningen viser et 
ugyldig resultat på Sofia.  
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Ekstern kvalitetskontroll  
Eksterne kontroller kan også bli brukt til å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren fungerer på riktig 
måte.  
 
Quidel anbefaler at positive og negative kontroller kjøres:  

 én gang for hver uopplærte operatør  

 én gang for hver nye forsendelse av sett—gitt at hvert ulike parti mottatt i forsendelsen testes 

 ut fra hva som anses ytterligere nødvendig av dine interne kvalitetskontrollprosedyrer, og i henhold til 
lokale, statlige og føderale forskrifter eller akkrediteringskrav.  

 
For å teste eksterne kontroller, må brukeren først velge Kjør QC (Run QC) på hovedmenyen. Etter oppfordring, 
mat så inn bruker-ID-en og skann QC-kortet (lokalisert på settboksen). Dette kortet gir informasjon som er 
spesifikk for settpartiet, inkludert partinummer og utløpsdato.  
 
Brukeren velger ønsket modus (WALK AWAY eller READ NOW), og kjør deretter de eksterne 
kontrollbomullspinnene.  
 
Eksterne positive og negative kontrollbomullspinner følger med i settet og skal testes med testprosedyren som 
medfølger i denne pakningsinnsatsen eller i hurtigreferanseinstruksjonene. Den positive kontrollen må kjøres 
før den negative kontrollen. Etter å ha testet både de positive og negative kontrollene, vil resultatene for hver 
av disse bli vist sammen som “bestått” eller “feilet” på Sofia eller  eller  på Sofia 2.  
 
Ikke utfør pasienttester eller rapporter pasienttestresultater hvis én av QC-testene feiler.  Gjenta testen eller ta 
kontakt med Quidels tekniske brukerstøtte før du tester pasientprøver.  
 
Dersom både de positive og negative kontrollene feiler, gjenta testen med nye positive og negative kontroller 
en andre gang.  Hvis bare en enkelt kontroll feiler, har brukeren valget om å gjenta både de positive og 
negative kontrollene ELLER å bare gjenta kontrollen som feilet.  Brukeren kan velge “utelat” på Sofia-skjermen 

eller  på Sofia-2-skjermen for å hoppe over kontrolltesten som bestod tidligere. I QC-resultatene vises en 
utelatt kontrolltest som “ukjent” på Sofia eller  på Sofia 2. 
 
Ekstra eksterne kontrollbomullspinner kan fås separat ved å kontakte Quidels kundeservice på (800.874.1517) 
(i USA) eller 858.552.1100. 
 

  

For eksempel: Denne visningen viser et 
ugyldig resultat på Sofia 2. 
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PRØVETAKING  
Bruk de rayontuppede bomullspinnene som følger med settet for å samle inn halsprøver. Samle inn 
halsprøvene med standard kliniske metoder. Trykk ned tungen med en tungekniv eller -skje. Gni 
bomullspinnen på halsmandlene og på baksiden av halsen. Les standardreferanseprosedyrene så som 
prøvetakingsmetoden beskrevet av Facklam.6  

 
Hvis det kreves kultur for bekreftelse av Sofia Strep A+ FIA-negative testresultater, organismeidentifikasjon 
og/eller antimikrobiell mottakelighetstesting, samle inn to bomullspinneprøver av halsen – en bomullspinne 
for testing med Sofia Strep A+ FIA og den andre bomullspinnen for kultur.  
 
Hvis det utføres bekreftelse på Sofia Strep A+ FIA-negative testresultater ved hjelp av en FDA-klarert 
molekylanalyse, samle inn én eller flere ytterligere bomullspinner fra halsen ved bruk av en kompatibel 
prøvetaking og transporter enheten for å tillate testing som spesifisert av molekylanalyseprodusenten. 

 

TRANSPORT OG OPPBEVARING AV PRØVE 
Det anbefales at bomullspinneprøvene behandles så raskt som mulig etter at de ble tatt.  Bomullspinner kan 
holdes i rene, tørre plastrør eller hylser i opptil 24 timer ved romtemperatur  (23 °C) eller nedkjølt (2 °C til 8 °C) 
i opptil 48 timer. De følgende transportmedie- og lagringsforholdene er testet og er også akseptable (tabell 1): 
 

Tabell 1 
Anbefalte transportmedier 

Transportmedier 

Anbefalt oppbevaringsforhold 

2 °C til 8 °C Omgivelsestemperatur 

BD BBL CultureSwab med flytende Stuart-medium (#220099) 48 timer 48 timer 

 
Ytterligere bomullspinner for kultur skal transporteres og oppbevares under forhold som har vist seg å holde 
organismen levedyktig. Følg produsentens instruksjoner for den spesifikke prøvetakingen og transporter 
enheten som brukes. 
 
Ytterligere bomullspinner for molekyltesting skal transporteres og oppbevares under forhold som anbefales av 
molekylanalyseprodusenten. 

 

TESTPROSEDYRE  
Viktig:  
 Alle kliniske prøver og testmateriell må ha romtemperatur før du begynner testen.  
 Ikke bruk reagensløsningen hvis den er grønn før du bryter glassampullen eller hvis den ikke blir grønn 

etter du har brutt glassampullen. 
 Hvis du bruker WALK AWAY-modusen, ikke la testkassetten få utvikle seg på benken eller bordplaten før 

du plasserer testkassetten inn i Sofia eller Sofia 2. 
 Ved bruk av READ NOW-modus, la testkassetten få utvikle seg i 5 minutter før du plasserer den i Sofia 

eller Sofia 2. 
 Utløpsdato: Sjekk utløpsdatoen på den ytre boksen før bruk. Ikke bruk testkassetten etter utløpsdatoen på 

etiketten.  
 
1. Bekreft at Sofia eller Sofia 2 er innstilt i ønsket modus: WALK AWAY eller 

READ NOW. Se “bruk av Sofia og Sofia 2”-delen for mer informasjon. 
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2. Klem ÉN GANG for å bryte glassampullen inne i reagensløsningsflasken før 

du kjører analysen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Rist reagensløsningsflasken kraftig 5 ganger for å blande løsningene.  

Løsningen skal bli grønn etter ampullen er brutt. 
 
 
 
 
 

4. Tilsett reagens: 
 

a)  Flikk eller rist reagensløsningsflasken slik at all væsken er i bunnen.  
b)  Vri av lokket. 
c)  Hell reagensløsningen sakte inn i reagensrøret opp til fyllelinjen. 

 
 
 
 
 
5. Tilsett bomullspinneprøven fra pasienten til reagensrøret. Bland 

løsningene kraftig ved å dyppe bomullspinnen 5 ganger i en opp- og 
nedadgående bevegelse i røret.  

6. La bomullspinnen bli stående i reagensrøret i 1 minutt. 
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7. Bland løsningen kraftig igjen ved å dyppe bomullspinnen  
5 ganger i en opp- og nedadgående bevegelse i røret.  
 
 
 
 
 

 
8. Ta av så mye væske som mulig fra bomullspinnen ved å klemme på 

sidene av røret når bomullspinnen trekkes tilbake i en fullstendig 
vridningsbevegelse. 
 
Kast bomullspinnen i samsvar med protokollen for biologisk farlig 
avfallshåndtering. 

 
 
9. Fyll den medfølgende gjennomsiktige pipetten med fiksert volum på 120 µl med prøven:  
  

For å fylle pipetten med fiksert volum med prøven:  
 
a)  Klem toppen av pumpen HARDT og plasser  

pipettespissen inn i prøven.  

b)  Mens du fortsatt har pipettespissen i prøven,  
slipp trykket på toppen av pumpen sakte for å  
fylle pipetten.  
 

 

 

10. Tøm innholdet i pipetten inn i testkassettprøvebrønnen ved å klemme 
hardt på toppen av pumpen. Overflødig væske i overstrømningspumpen 
skal etterlates.  

 
MERK: Pipetten med fiksert volum er utformet for å samle opp og kassere 
riktig mengde av pasientprøven. Kast pipetten i ditt biologisk farlige 
avfall.  

 MERK: Ikke hell prøven fra reagensrøret. Bruk den medfølgende 
gjennomsiktige pipetten med fiksert volum på 120 µl. 

11. Etter oppfordring, gå til neste del, “Bruk av Sofia og Sofia 2”, for å 
fullføre testen. 
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BRUK AV SOFIA OG SOFIA 2 
 

WALK AWAY/READ NOW-moduser 
Se brukerhåndboken for Sofia eller Sofia 2 for driftsinstruksjoner.  
Sofia og Sofia 2 kan stilles inn på to ulike driftsmoduser (WALK AWAY og READ NOW). Prosedyrene for hver 
modus er beskrevet nedenfor. 
 

WALK AWAY-modus 
I WALK AWAY-modus, setter brukeren umiddelbart inn testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Brukeren returnerer 
deretter etter 5 minutter for å få testresultatet. I denne modusen vil Sofia eller Sofia 2 automatisk tidsstille 
testutviklingen før skanning og visning av testresultatet.   
 

READ NOW-modus (Manuelt tidsinnstilt fremstilling) 
 

Avgjørende: La testen få utvikle seg i 5 minutter FØR du plasserer den i Sofia eller Sofia 2. 

 
Brukeren må først plassere testkassetten på benken eller bordplaten i 5 minutter (utenfor Sofia eller Sofia 2) 
og manuelt beregne tiden i dette utviklingstrinnet. Deretter setter brukere inn testkassetten i Sofia eller Sofia 
2.  I READ NOW-modus vil Sofia eller Sofia 2 skanne og vise testresultatet innen 1 minutt. Merknad:  
Resultatene vil forbli stabile i ytterligere 5 minutter etter den anbefalte utviklingstiden på 5 minutter.       
 

Tips for batchtesting 
For å gjøre batchtesting enklere, kan brukeren fremstille én eller flere reagensløsningsflasker i forkant av 
testprøvene. Brukeren kan bryte ampullen inne i hver reagensløsningsflaske, riste for å blande løsningene, og 
deretter lagre flaskene med hetter på benkeplaten ved romtemperatur i inntil 12 timer uten tap av aktivitet før 
bomullspinneprøven(e) tas i bruk). 
 
Avgjørende: Brukeren skal aldri åpne folieposen og eksponere testkassetten til omgivelsene før den er klar for 
umiddelbar bruk. 

 

KJØR TEST MED SOFIA 
1. Mat inn bruker-ID-en ved hjelp av den håndholdte strekkodeskanneren eller skriv inn dataene manuelt ved 

hjelp av tastaturet.  
 
MERK: Dersom du ved en feil skanner feil strekkode, bruk pilknappene på Sofia for å belyse feltet, og skann 
på nytt ved hjelp av den riktige strekkoden. Den forrige strekkoden vil bli overskrevet med den riktige 
strekkoden.  
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2. Mat inn pasient-ID-en eller bestillingsnummeret ved hjelp av den håndholdte strekkodeskanneren eller 
skriv inn dataene manuelt ved hjelp av tastaturet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Trykk på start testen, så vil Sofia-skuffen automatisk åpne seg.  

 

 
 
 
4. Bekreft at riktig utviklingsmodus, WALK AWAY eller READ NOW, er valgt. Sett den preparerte 

pasienttestkassetten inn i skuffen, og lukk skuffen forsiktig.  
 

 
 

5. Sofia vil starte automatisk og vise fremgangen vist i eksempelet nedenfor. I WALK AWAY-modus, vil 
testresultatene bli vist på skjermen i omtrent 5 minutter. I READ NOW-modus, vil testresultatene bli vist 
på skjermen innen 1 minutt. Se delen Sofia-tolkning av resultater. 
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TOLKNING AV SOFIA-RESULTATER  
Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia-skjermen. Resultatene kan automatisk skrives ut på den 
integrerte skriveren, dersom dette alternativet blir valgt. Testlinjer, som er fluorescerende, vil aldri være 
synlige for det blotte øyet.  
 
Sofia-skjermen viser resultatene for prosedyrekontrollen som enten “gyldig” eller “ugyldig”, og gir et positivt 
eller negativt resultat for Strep A. Dersom prosedyrekontrollen er “ugyldig”, ta en ny test med en ny 
pasientprøve og en ny testkassett.  
 

Positive resultater:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negative resultater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For eksempel: Denne skjermen viser et 
gyldig negativt resultat for Strep A. Et 
negativt resultat utelukker ikke 
streptokokkinfeksjon fra gruppe A. 
Negative Sofia Strep A+ FIA-resultater bør 
bekreftes av kultur eller en FDA-klarert 
molekylanalyse for gruppe A-streptokokker. 
 
 
 

For eksempel: Skjermen viser et gyldig 
positivt resultat for Strep A. MERK: Et 
positivt resultat utelukker ikke co-
infeksjoner med andre patogener. 
 

For eksempel: Denne skjermen viser at det 
gjenstår 4 minutter og 13 sekunder av 
testen i WALK AWAY-modus. Sofia leser og 
viser resultatene etter 5 minutter. 
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Ugyldige resultater:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KJØR TEST MED SOFIA 2 
1. Mat inn bruker-ID-en ved hjelp av den integrerte strekkodeskanneren eller skriv inn dataene manuelt ved 

hjelp av tastaturet på skjermen. 
 

MERK: Dersom du ved en feil skanner feil strekkode, belys feltet på nytt ved hjelp av touchskjermen på 
Sofia 2. Skann deretter på nytt med den riktige strekkoden, da blir den forrige strekkoden overskrevet med 
den riktige strekkoden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Mat inn pasient-ID-en og bestillingsnummeret, hvis aktuelt, bruk strekkodeskanneren eller skriv inn 

dataene manuelt ved hjelp av tastaturet på skjermen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

For eksempel: Dette resultatet viser et 
ugyldig resultat.  
 
Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig, skal 
det utføres en ny test med en ny 
pasientprøve og en ny testkassett.  
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3. Bekreft at riktig utviklingsmodus, WALK AWAY eller READ NOW, er valgt. Trykk på  og åpne skuffen på 

Sofia 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sett den preparerte testkassetten inn i skuffen på Sofia 2, og lukk skuffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sofia 2 vil starte automatisk og vise fremgangen vist i eksempelet nedenfor. I WALK AWAY-modus, vil 

testresultatene bli vist på skjermen i omtrent 5 minutter. I READ NOW-modus, vil testresultatene bli vist på 
skjermen innen 1 minutt. Se delen Tolkning av resultater for Sofia 2. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

TOLKNING AV RESULTATER AV SOFIA 2  
Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia 2-skjermen. Testlinjene, som er fluorescerende, kan ikke ses 
med det blotte øyet. 
 
Sofia 2-skjermen viser resultatene for prosedyrekontrollen som enten  eller , og gir et  eller  resultat 
for Strep A. Dersom prosedyrekontrollen er , ta en ny test med en ny pasientprøve og en ny testkassett. 
 

For eksempel: Denne skjermen viser at 
det gjenstår 2 minutter og 34 sekunder 
av testen i WALK AWAY-modus. Sofia 2 
leser og viser resultatene etter 5 
minutter. 
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Positive resultater:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Negative resultater: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyldige resultater:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEGRENSNINGER  
 Innholdet i dette settet skal brukes for den kvalitative deteksjonen av gruppe A-streptokokkantigener fra 

halsbomullspinneprøver. 

 Testen detekterer både levedyktige og ikke-levedyktige streptokokkbakterier fra gruppe A og kan gi et 
positivt resultat i fravær av levende organismer. 

 Luftveisinfeksjoner, inkludert faryngitt, kan forårsakes av streptokokker fra andre serogrupper enn gruppe 
A, så vel som andre patogener. 

 Sofia Strep A+ FIA vil ikke differensiere asymptomatiske bærere av gruppe A-streptokokker fra de som 
viser streptokokkinfeksjon.7 

For eksempel: Skjermen viser et 
gyldig positivt resultat for Strep A. 
MERK: Et positivt resultat utelukker 
ikke co-infeksjoner med andre 
patogener.  
 
 

For eksempel: Denne skjermen 
viser et gyldig negativt resultat 
for Strep A. Et negativt resultat 
utelukker ikke streptokokkinfeksjon 
fra gruppe A. Negative Sofia 
Strep A+ FIA-resultater bør 
bekreftes av kultur eller en FDA-
klarert molekylanalyse. 
 
 
 

For eksempel: Dette resultatet viser et 
ugyldig resultat.  
 
Ugyldig resultat: Hvis testen er 
ugyldig, skal det utføres en ny test med 
en ny pasientprøve og en ny 
testkassett.  
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 Resultatet kan bli negativt dersom nivået av antigenet i en prøve er under deteksjonsgrensen for testen, 
eller dersom prøven ble tatt, transportert eller lagret på feil måte. 

 Hvis man unnlater å følge testprosedyren kan dette påvirke testytelsen og/eller ugyldiggjøre testresultatet. 
 Alle negative Sofia Strep A+ FIA-resultater bør bekreftes av kultur eller en FDA-klarert molekylmetode. 
 Oppfølgingskultur er nødvendig dersom et negativt Sofia Strep A+ resultat bekreftes med en 

molekylmetode og kliniske symptomer vedvarer, eller i tilfelle av et utbrudd av akutt revmatisk feber. 
 I READ NOW-modus kan det forekomme falske negative og/eller ugyldige resultater dersom testkassetten 

ikke inkuberes i 5 minutter før avlesning.  
 Testresultater må vurderes i sammenheng med andre kliniske data som legen har tilgang til. 
 Negative testresultater utelukker ikke andre mulige infeksjoner. 
 Positive testresultater utelukker ikke co-infeksjoner med andre patogener. 
 Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

mutans, Streptococcus parasanginis, gruppe C-, D- og F-streptokokker, adenovirustype 1 og -3, Epstein 
Barr-virus, og kusma (Enders) kan forstyrre denne analysen.   

 Blod, mucin og Doritos med nachossmak (Nacho Flavor Doritos) kan forstyrre analysen. 
 

FORVENTEDE VERDIER  
Streptokokkbakterier fra gruppe A er ansvarlige for ca. 19 % av alle øvre luftsveisinfeksjoner.8 Infeksjon er mest 
utbredt om vinteren og tidlig om våren, og de fleste tilfellene oppstår hos pasienter som lever i svært 
befolkede områder.  I samsvar med disse tallene, ble det funnet at 21 % (175/851) av pasientene som 
presenteres med faryngitt i den kliniske multisenterstudien, var kulturpositive for Strep A. Nesten halvparten 
av disse individene, 45 %, var hankjønn.  Alderen på individene varierte mellom 3 til 76 og 80 % (685/851) var 
barn (3 til 17 år gamle). 

 
YTELSESKARAKTERISTIKA 
De følgende studiene ble utført med Sofia Strep A+ og Sofia. 
 
Sofia Strep A+ FIA-ytelse vs. cellekultur og vs. cellekultur oppløst av PCR 
Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA i WALK AWAY-modus med Sofia ble sammenlignet med standard bakteriekultur 
og identifikasjon og en FDA-klarert RT-PCR-analyse av gruppe A- streptokokker i en klinisk 
multisenterfeltstudie. Denne studien ble utført av uopplært helsepersonell i 2014 ved 7 distinkte CLIA-
fravikede steder i forskjellige geografiske regioner i USA. I dette multisenterfeltforsøket ved tidspunktet og 
stedet for pasientbehandlingen (point-of-care, (POC)) ble det samlet inn to (2) bomullspinner fra halsen fra 
åttehundreogfemtien (851) pasienter med symptomer som antyder bakteriell faryngitt. 
 
En bomullspinne fra halsen ble testet helt fersk ved det CLIA-fravikede stedet i Sofia Strep A+ FIA.  En andre 
bomullspinne ble plassert i transportmedium og transportert på kalde ispakker til et sentralt 
referanselaboratorium.  Bomullspinnen ble strøket på en agarplate med saueblod (SBA-plate) og dyrket i opptil 
48 timer. En del av transportmediet ble deretter testet i PCR-analysen. Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA ble bestemt 
ved å sammenligne det hurtige FIA-testresultatet med det tilsvarende dyrkningsresultatet (tabell 2) med PCR-
uoverenstemmende løsning i fotnotene.  
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Tabell 2 
Sofia Strep A+ FIA-ytelse sammenlignet med kultur 

WALK AWAY-modus 

 Kultur Sensitivitet = 93,7 % (164/175) 
(95 % CI = 89,1 %-96,5 
%) 

 Pos Neg 

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

Sofia neg 11** 638 

Totalt: 175 676 DPV = 81,2 % (164/202) 

   NPV =  98,3 % (638/649) 
 

*Av de 38 uoverensstemmende prøvene, var 24 av disse prøvene positive for GAS når de ble testet 
med en FDA-klarert molekylenhet, og 14 var negative. 
**Av de 11 uoverensstemmende prøvene, var 3 negative når de ble testet med en FDA-klarert 
molekylenhet, og 8 var positive. 

 

Reproduserbarhetsstudier 
Reproduserbarheten til Sofia Strep A+ FIA med Sofia ble evaluert ved 3 ulike laboratorier. To forskjellige 
operatører ved hvert studiested testet en serie av kodede, konstruerte prøver, fremstilt i negativ klinisk 
matriks, i området fra negative (ingen bakterier) til moderat positive (3 x LOD) gruppe A-streptokokker. 
Avtalen mellom laboratoriene (tabell 3) var at negative prøver er i området = 90–100 % og positive prøver er i 
området 87–100 %.  

 
Tabell 3 

Sofia Strep A+ FIA-reproduserbarhetsstudie, avtale mellom laboratoriene 

Sted 
Negativ* 

(C0) 
Svært negativ*  

(C5) 
Svakt positiv** 

(C95) 
Mod. 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 

Totalt 90/90 81/90 78/90 90/90 

% totalt 
samsvar 
(95 % KI) 

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

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

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

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

*Bakterier ikke detektert / totalt 
**Bakterier detektert / totalt 
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Deteksjonsgrense 
Deteksjonsgrensen (LOD) for Sofia Strep A+ FIA med Sofia ble bestemt ved hjelp av 3 stammer av 
Streptococcus pyogenes fra gruppe A. LOD varierte i området fra 2,76 x 103 til 8,13 x 103 kolonidannende 
enheter (cfu)/test (tabell 4).  

Tabell 4  
Deteksjonsgrenser for Sofia Strep A+ FIA 

Stamme Minimalt detekterbart nivå* 

Bruno [CIP 104226] 4,00 x 103 cfu/test 

CDC-SS-1402 8,13 x 103 cfu/test 

CDC-SS-1460 2,76 x 103 cfu/test 

cfu/test = kolonidannende enheter/test  

*Bakterienivåene ble bestemt ved å begrense fortynning, bakteriekultur og kolonitelling 
for å gi cfu/test. 

 

Analytisk reaktivitet 
Analytisk reaktivitet for Sofia Strep A+ FIA med Sofia ble bestemt ved hjelp av 21 stammer av 
Streptococcus pyogenes fra gruppe A ved 1,74 x 104 kolonidannende enheter (cfu)/test (tabell 5). 
 

Tabell 5  
Analytisk reaktivitet 

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 spesifisitet 
Kryssreaktivitet 
Kryssreaktiviteten til Sofia Strep A+ FIA med Sofia ble evaluert med totalt 61 streptokokkbakterie- og 
soppmikroorganismer som ikke er fra gruppe A, og 26 virusisolater. Ingen av mikroorganismene og virusene 
oppført nedenfor i tabell 6 viste noen tegn på kryssreaktivitet i analysen. De samme mikroorganismene og 
virusene i tabell 6 ble forblandet med gruppe A-streptokokker A og testet i Sofia Strep A+ FIA. 

 
Tabell 6 

Kryssreaktivitet 

Organisme/Virus Testkonsentrasjon** 

Arcanobacterium haemolyticum 3,00 x 105 cfu/test 

Bacteroides fragilis 3,00 x 107 cfu/test 

Bordetella pertussis 3,00 x 107 cfu/test 

Candida albicans 3,00 x 104 cfu/test 

Corynebacterium diphtheriae 3,00 x 105 cfu/test 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum* 3,00 x 106 cfu/test 

Enterococcus faecalis* 1,40 x 106 cfu/test 

Enterococcus faecium 3,00 x 106 cfu/test 

Escherichia coli 1,50 x 107 cfu/test 

Fusobacterium necrophorum 3,00 x 106 cfu/test 

Haemophilus influenzae 3,00 x 107 cfu/test 

Haemophilus parahaemolyticus 3,00 x 106 cfu/test 

Klebsielle pneumoniae 3,00 x 107 cfu/test 

Moraxella catarrhalis 3,00 x 106 cfu/test 

Neisseria gonorrhoeae 3,00 x 106 cfu/test 

Neisseria lactamica  3,00 x 106 cfu/test 

Neisseria meningitidis 3,00 x 106 cfu/test 

Neisseria sicca 3,00 x 107 cfu/test 

Neisseria subflava 3,00 x 107 cfu/test 

Proteus vulgaris 3,00 x 107 cfu/test 

Pseudomonas aeruginosa 3,00 x 106 cfu/test 

Serratia marcescens 3,00 x 107 cfu/test 

Staphylococcus aureus* 3,00 x 106 cfu/test 

Staphylococcus epidermidis 3,00 x 106 cfu/test 

Staphylococcus haemolyticus 3,00 x 105 cfu/test 

Staphylococcus intermedius 3,00 x 105 cfu/test 

Staphylococcus saprophyticus 3,00 x 106 cfu/test 

Streptococcus anginosus 3,00 x 106 cfu/test 

Streptococcus gordonii 3,00 x 104 cfu/test 
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Organisme/Virus Testkonsentrasjon** 

Streptococcus mitis 3,00 x 104 cfu/test 

Streptococcus mutans* 3,00 x 106 cfu/test 

Streptococcus oralis 3,00 x 106 cfu/test 

Streptococcus parasanginis* 3,00 x 106 cfu/test 

Streptococcus pneumoniae 3,00 x 106 cfu/test 

Streptococcus salivaris 3,00 x 105 cfu/test 

Streptococcus sanguinis 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe B-streptokokker fra stamme #1: Streptococcus agalactiae  3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe B-streptokokker fra stamme #2 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe B-streptokokker fra stamme #3 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe B-streptokokker fra stamme #4 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe B-streptokokker fra stamme #5 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe C-streptokokker fra stamme #1  3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe C-streptokokker fra stamme #2 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe C-streptokokker fra stamme #3 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe C-streptokokker fra stamme #4: Streptococcus dysgalactiae* 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe C-streptokokker fra stamme #5 3,00 x 105 cfu/test 

Gruppe D-streptokokker fra stamme #1: Enterococcus casseliflavus 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe D-streptokokker fra stamme #2 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe D-streptokokker fra stamme #3* 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe D-streptokokker fra stamme #4: Enterococcus faecalis 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe D-streptokokker fra stamme #5: Enterococcus faecalis 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe F-streptokokker fra stamme #1 1,00 x 105 cfu/test 

Gruppe F-streptokokker fra stamme #2 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe F-streptokokker fra stamme #3 1,00 x 106 cfu/test 

Gruppe F-streptokokker fra stamme #4* 3,00 x 105 cfu/test 

Gruppe F-streptokokker fra stamme #5 3,00 x 105 cfu/test 

Gruppe G-streptokokker fra stamme #1: Streptococcus dysgalactiae 3,00 x 107 cfu/test 

Gruppe G-streptokokker fra stamme #2 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe G-streptokokker fra stamme #3 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe G-streptokokker fra stamme #4 3,00 x 106 cfu/test 

Gruppe G-streptokokker fra stamme #5 3,00 x 106 cfu/test 

Adenovirustype 1* 3,00 x 1011 TCID50/test 

Adenovirustype 3* 3,00 x 105 TCID50/test 

Adenovirustype 4 7,50 x 103 TCID50/test 

Adenovirustype 5 3,00 x 105 TCID50/test 

Adenovirustype 11 3,00 x 104 TCID50/test 

Coronavirus 229E 3,00 x 104 TCID50/test 
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Organisme/Virus Testkonsentrasjon** 

Koronavirus OC43 3,00 x 104 TCID50/test 

Coxsackievirus B5 (Faulkner) 3,00 x 106 TCID50/test 

Cytomegalovirus (Towne) 3,00 x 103 TCID50/test 

Echovirus Type 3  1,50 x 104 TCID50/test 

Epstein Barr Virus (EBV)* 3,00 x 107 genomkopier/test 

Herpes Simplex Virus 1 3,00 x 104 TCID50/test 

Herpes Simplex Virus 2 3,00 x 104 TCID50/test 

Influensa A/New Jersey/8/76 (H1N1) 3,00 x 104 TCID50/test 

Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2) 3,00 x 104 TCID50/test 

Influensa B/Hong Kong/5/72 3,00 x 104 TCID50/test 

Influenza B/Panama/45/90 1,50 x 104 TCID50/test 

Influensa C/Taylor/1233/47  1,50 x 104 TCID50/test 

Meslinger (Edmonston) 3,00 x 104 TCID50/test 

Kusma (Enders)* 3,00 x 103 TCID50/test 

Parainfluensavirus type 1 3,00 x 104 TCID50/test 

Parainfluensavirus type 2 1,10 x 105 TCID50/test 

Parainfluensavirus type 3 6,80 x 105 TCID50/test 

Parainfluensavirus type 4A 3,00 x 104 TCID50/test 

Rhinovirus Type 2 3,00 x 103 TCID50/test 

Rhinovirus Type 15 3,00 x 104 TCID50/test 

cfu/test = kolonidannende enheter/test     TCID50/test = 50 % infeksiøs dose for vevskultur 

*Denne organismen/viruset kan forstyrre denne analysen. 

**Bakterienivåene ble bestemt ved å begrense fortynning, bakteriekultur og kolonitelling for å gi cfu/test.  
Viruskonsentrasjoner ble bestemt ved standard virologimetoder, Reed-Muench. 

 

Forstyrrende stoffer 
Flere produkter som fås kjøpt uten resept (OTC-produkter), fullblod, mucin og blodagar ble evaluert med Sofia 
Strep A+FIA og Sofia ved de testede nivåene (tabell 7).  

Tabell 7 
Interferens-testing 

Stoff Konsentrasjon 

Crest Pro-Health Deep Clean Mint Mouth wash (cetylpyridiniumklorid) 24 volum-% 

Listerine Original Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat og 
tymol) 

24 volum-% 

Listerine Cool Mint Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat og 
tymol) 

24 volum-% 

RiteAid Sore throat relief (benzokain og mentol) 24 volum-% 

Chloraseptic Max Sore Throat (fenol og glyserin) 24 volum-% 
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Stoff Konsentrasjon 

Dimetapp Children’s Cold & Cough (bromfeniraminmaleat, dekstromorfan HBr og 
fenylefrin HCl) 

24 volum-% 

RiteAid Children’s Cold & Allergy (bromfeniraminmaleat og fenylefrin HCl) 24 volum-% 

CVS Children’s Cold & Cough DM (bromfeniraminmaleat, dekstrometorfan HBr og 
fenylefrin HCl) 

24 volum-% 

RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dekstrometorfan HBr, guaifenesin og 
fenylefrin HCl) 

24 volum-% 

Robitussin Max Strength Multi-Symptom CF Max (dekstrometorfan HBr, guaifenesin 
og fenylefrin HCl) 

24 volum-% 

Robitussin Night Time Multi-Symptom Cold CF (acetaminofen, difenhydramin HCl, og 
fenylefrin HCl) 

24 volum-% 

Cepacol Sore Throat Cherry (benzokain og mentol) 24 vekt/volum 

Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) 24 vekt/volum 

Halls Triple Soothing Action Menthol-lyptus (mentol) 24 vekt/volum 

Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) 24 vekt/volum 

Sucrets Complete Vapor Cherry (dykloninhydroklorid og mentol) 24 vekt/volum 

Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol og glyserin) 24 vekt/volum 

BreathSavers Spearmint (cetylpyridiniumklorid) 24 vekt/volum 

Tic Tac freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat og tymol) 24 vekt/volum 

Cheetos, Flaming Hot 12 vekt/volum 

Doritos, Nacho Flavor 12 vekt/volum* 

Friskt fullblod 75 µL/swab** 

Mucin  4,3 volum-% 

Blodagar fra sau (5 % saueblod) 24 volum-% 

Blodagar fra hest (5 % hesteblod) 24 volum-% 

*Nacho Flavor Doritos forstyrret med 25 vekt/volum-% 
** Friskt fullblod forstyrret med 100 µl/bomullspinne 
*** Bovint submaxillært mucin forstyrret ved 28,7 mg/ml 

 

CLIA-fravikede studier 
I tillegg til WALK AWAY-modusprospektivstudien angitt ovenfor, ble nøyaktigheten til Sofia Strep A+ FIA i READ 
NOW-modus med Sofia sammenlignet med standard bakteriekultur og identifikasjon i en klinisk 
multisenterfeltstudie. Denne studien ble utført av uopplært helsepersonell i 2016 ved 3 distinkte steder ved 3 
forskjellige geografiske regioner i USA og som var representative for anlegg der det ble utført CLIA-fraviket 
testing. I denne studien ble det samlet inn tre (3) bomullspinner fra halsen parallelt fra trehundreogseksitåtte 
(368) pasienter med symptomer som antyder bakteriell faryngitt. 
 
En bomullspinne ble brukt som test av standardbehandlingen. En bomullspinne fra halsen ble testet helt fersk 
ved studiestedet i Sofia Strep A+ FIA i READ NOW-modus. En tredje bomullspinne ble plassert i transportmedium 
og transportert på kalde ispakker til et sentralt refereanselaboratorium for kultur. Bomullspinnen for kulturen 
ble strøket på en selektiv agarplate med saueblod (SBA-plate) og inkubert i opptil 48 timer. Identifikasjon av β-
hemolytiske kolonier ble utført av standardmetoder. Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA ble bestemt ved å 
sammenligne det hurtige FIA-testresultatet med det tilsvarende kulturresultatet (tabell 8).  
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Tabell 8 
Sofia Strep A+ FIA-ytelse sammenlignet med kultur 

READ NOW-modus (Manuelt tidsinnstilt fremstilling) 

 Kultur Sensitivitet = 93,3 % (98/105) 
(95 % CI = 86,9%-96,7 
%) 

 Pos Neg 

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

Sofia neg 7** 246 

Totalt: 105 263 DPV = 85,2 % (98/115) 

   NPV =  97,2 % (246/253) 
 

*Av de 17 uoverensstemmende prøvene, var 9 av disse prøvene positive for GAS når de 
ble testet med en FDA-klarert molekylenhet, og 8 var negative. 
**Av de 7 uoverensstemmende prøvene, var 3 negative når de ble testet med en FDA-
klarert molekylenhet, 4 var positive. 

 

Nær-avskjæring-studien  
Det ble utført en ytterligere studie for å demonstrere at uopplærte brukere kunne utføre testen konsistent og 
nøyaktig ved hjelp av svakt reaktive prøver. Studien bestod av 3 distinkte CLIA-fravikede steder der Sofia Strep 
A+ FIA og Sofia ble evaluert ved hjelp av kodede, randomiserte paneler av simulerte prøver, inkludert en svakt 
positiv (C95 - en konsentrasjon ved analyseavskjæringen) og en svakt negativ (C5 - en konsentrasjon rett 
nedenfor analyseavskjæringen). To eller flere operatører på hvert sted (10 operatører til sammen) testet 
panelet på hver av de 10 dagene, som strakk seg over en periode på rundt 2 uker. Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA 
med prøver nær analyseavskjæringen var akseptabel når den ble brukt av uopplærte tilsiktede brukere. 
Prosentavtalen med forventede resultater for hver prøve er vist i tabell 9. 

Tabell 9 
Sofia Strep A+ FIA-ytelse nær avskjæringen (alle steder) 

Prøvenivå 

Tilsiktede uopplærte brukere 

Prosentavtale med 
forventede resultater 

95 % konfidensintervall 

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

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

*Bakterier detektert / totalt 
**Bakterier ikke detektert / totalt  

 

Sofia Strep A+ FIA-ytelse med Sofia 2  
De følgende studiene ble utført for å demonstrere ekvivalensen mellom Sofia og Sofia 2 når man tester 
Sofia Strep A+ FIA. 

 

Metodesammenligning 
Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA ved testing på Sofia vs. Sofia 2 ble sammenlignet ved hjelp av et panel på 200 
kliniske prøver. Feltstudien ble utført på 3 tilsiktede brukerlaboratoriesteder ved hjelp av identiske paneler 
av kjente positive og negative kliniske prøver konstruert i en unik negativ klinisk matriks.  Hvert sted brukte 
2 Sofia-apparater og 2 Sofia 2s-apparater for til sammen 6 instrumenter av hver type i studien. Ett hundre 
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(100) positive og ett hundre (100) negative prøver ble innført i panelene.  Panelmedlemmer ble fremstilt 
ved hjelp av Sofia Strep A+ FIA-avskjæringen for å målrette et bredt område av negative prøver (C0 og C5) og 
positive prøver slik at ~ 50 % var rundt deteksjonsgrensen (C95) og de gjenværende moderate positive 
verdiene jevnt fordelt på tvers av området av analysen (2-3x LOD, 4-5x LOD og >5x LOD).  Alle prøvene ble 
kodet og brukt for å fremstille de randomiserte panelene.  Det ble testet totalt 200 prøver per sted som ga 
totalt 600 resultater. 
 
Sofia vs. Sofia 2 sammenligningsresultater er vist nedenfor i tabell 10.  Den Strep A positive prosentvise 
avtalen var 99 %; den negative prosentavtalen var 97 %. 

 
Tabell 10 

Sofia Strep A+ FIA - Sofia vs. Sofia 2 Metodesammenligning 

 Sofia Positiv % Avtale 
= 

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

Sofia 2 Pos. 369 7b Negativ % 
Avtale = 

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

Sofia 2 Neg 5a 219 

Totalt: 374 226   

 
aDet var 5 uoverenstemmende Sofia 2-negative/Sofia-positive resultater for Strep A, som inkluderte 3 
svært negative (C5) og 2 helt negative (C0) prøver. De 2 helt negative (C0) prøvene som viste falske 
positive resultater i Sofia oppstod som følge av kontaminering. 
bDet var 7 uoverenstemmende Sofia 2-positive/Sofia-negative resultater for Strep A, som inkluderte 
alle de svært negative (C5) prøvene. 
 

 
Reproduserbarhet 
Det ble utført en reproduserbarhetsstudie med Sofia Strep A+ FIA ved hjelp av Sofia 2 ved tre forskjellige 
laboratorier, og den ene av disse var Quidel. To til tre forskjellige operatører ved hvert sted testet konstruerte 
prøver overfor et panel som bestod av ni medlemmer, fremstilt i negativ klinisk matriks, i området fra negativt 
til moderat positive konsentrasjoner av gruppe A-streptokokker.  Hver operatør testet et panel på 5 forskjellige 
dager som strakk seg over omtrent 1 uke.* Det ble brukt totalt 6 Sofia 2s-apparater. Avtalen mellom 
laboratoriene (tabell 11) for Sofia Strep A+FIA for alle prøvene var i området fra 98,9 til 100 %. 

 
Tabell 11 

Sofia Strep A+ FIA-reproduserbarhetsstudie, avtale mellom laboratoriene − med Sofia 2 

Sted 
Strep A negativ 

(C0) 
Strep A svakt 
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 

Totalt 90/90 89/90 90/90 

% totalt samsvar (95 % KI) 
100 % 

(95,9-100 %) 
98,9 % 

(94,0-99,9 %) 
100 % 

(95,9-100 %) 
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*På studiested 1 delte to forskjellige operatører testingen av et sett av paneler, en operatør de tre første dagene, 
og en annen operatør på dag 4 og 5. 

 

Deteksjonsgrense 
Det ble utført en deteksjonsgrense (LOD) med Sofia Strep A+ FIA på Sofia og Sofia 2 ved hjelp av tre stammer 
av Streptococcus pyogenes (tabell 12). 

Tabell 12 
Deteksjonsgrenser for Sofia Strep A+ FIA  

Stamme Plattform 
Minimalt detekterbart 
nivå*  

(cfu/test) 
Bruno [CIP 104226] 

Sofia 3,94 x 104 
Sofia 2 4,07 x 104 

CDC-SS-1402 
Sofia 1,31 x 105 

Sofia 2 1,60 x 105 

CDC-SS-1460 
Sofia 8,03 x 104 

Sofia 2 7,45 x 104 
cfu/test = kolonidannende enheter per test 

*Bakterienivåene ble bestemt ved å begrense fortynning, bakteriekultur og kolonitelling for å gi cfu/test. 

 

CLIA-fraviksstudie 
Det ble utført en studie for å demonstrere at uopplærte tilsiktede brukere kunne utføre testen i samsvar og 
nøyaktig ved hjelp av svakt reaktive prøver med Sofia Strep A+ FIA og Sofia 2. Studien bestod av tre (3) 
distinkte CLIA-fravikede steder der Sofia Strep A+ FIA ble evaluert ved hjelp av kodede randomiserte paneler av 
simulerte prøver, inkludert en (1) svak positiv (C95- en konsentrasjon av analyseavskjæringen) og én negativ for 
Strep A. Tre (3) operatører på hvert sted (9 operatører til sammen) testet panelet på hver av de 10 dagene, 
som strakk seg over en periode på omtrent 2 uker (tabell 13).  
 

Tabell 13 
Sofia Strep A+ FIA-ytelse nær avskjæringen - med Sofia 2 

Prøvenivå 

Tilsiktede uopplærte brukere 

Prosentavtale med 
forventede 
resultater* 

95 % konfidensintervall 

 
Svakt positiv (C95) 

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

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

 

HJELP 
Hvis du har spørsmål angående bruken av dette produktet eller dersom du vil rapportere et problem med et 
testsystem, kan du ringe Quidels tekniske brukerstøtte på nummer 800.874.1517 (i USA) eller 858.552.1100, 
mandag til fredag, kl. 07.00 til 17.00, Pacific Time Dersom du ikke er i USA, ta kontakt med den lokale 
forhandleren eller technicalsupport@quidel.com. Testsystemproblemene kan også rapporteres til FDA via 
MedWatch-rapporteringsprogrammet for medisinske produkter (telefon: 800.FDA.1088; faks: 800.FDA.0178; 
http://www.fda.gov/medwatch).  
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