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Sofia Strep A+ FIA utför extraktion av antigenkomponenterna i grupp A‐streptokockbakterier 
(GAS). Patientstickprovet placeras i reagensröret med reagenslösningen, varvid bakterieantigener 
extraheras, vilket gör dem mer tillgängliga för de specifika antikropparna. En alikvot av det 
extraherade provet dispenseras i kassettens provbrunn. Från provbrunnen vandrar provet genom 
en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om det finns antigener för grupp A‐
streptokocker kommer dessa att bindas av antikroppar kopplade till fluorescerande mikropartiklar 
som vandrar genom testremsan. De fluorescerande mikropartiklar som innehåller bundet antigen 
kommer att fångas av antikropparna vid en bestämd plats på testremsan, där de detekteras av 
Sofia. Om inga antigener finns kommer de fluorescerande mikropartiklarna inte att fångas av 
infångningsantikropparna och heller inte detekteras av Sofia. 
 
Obs! När provet har placerats i kassetten, placeras kassetten direkt i Sofia för automatisk planerad 
utveckling (GÅ IFRÅN‐läge). 
 
Sofia skannar, mäter och tolkar immunofluorescenssignalerna med hjälp av metodspecifika 
algoritmer. Sofia visar testresultaten (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. Resultaten kan 
även skrivas ut automatiskt på en inbyggd skrivare om det alternativet har valts eller skickas via en 
LIS‐anslutning. 
 

REAGENS OCH MATERIAL SOM MEDFÖLJER 
Kit med 25 tester: 
 Individuellt förpackade testkassetter (25): Polyklonala kaninantikroppar mot grupp  

A‐streptokocker 
 Reagensrör (25) 
 Reagenslösningsflaskor (25): 4 M natriumnitrit och 0,4 N saltsyra i glasampull 
 Sterila halsstickor i rayon (25) 
 Fixerade volympipetter, 120 µl (25) 
 Positiv kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke‐smittsamma grupp  

A‐streptokocker 
 Negativ kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke‐smittsamma grupp  

 C‐streptokocker 
 Bipacksedel (1) 
 Snabbreferens (1) 
 QC‐kort (på kartongen) 
 Skrivarpapper (1) 
 

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I KITET 
 Sofia 
 Kalibreringskassett (medföljer Sofia‐installationspaketet) 
 Timer eller klocka 

 
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 För in vitro‐diagnostiskt bruk. 
 Använd inte kitets innehåll efter det utgångsdatum som anges på förpackningens utsida. 
 Använd lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och avfallshantering 

av patientprover och använt kitinnehåll.5 
 Användning av nitrilgummihandskar eller latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid 

hantering av patientprover.5 
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 Kassera behållare och använt innehåll enligt gällande nationella och lokala bestämmelser. 
 Återanvänd inte använda kassetter, reagensrör, fixerade volympipetter, lösningar eller 

kontrollstickor. 
 Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan varje användning. 
 För att få korrekta resultat måste anvisningarna på bipacksedeln följas. 
 Otillräcklig eller olämplig provtagning, förvaring och transport kan ge felaktiga testresultat. 
 Provtagningsförfarande och hanteringsrutiner kräver särskild utbildning och handledning. 
 Använd de rayontäckta stickor som medföljer denna analys för insamling av halsprover. De 

anspråk på prestanda som anges i avsnittet Prestandaegenskaper erhölls med de stickor som 
medföljde kitet. Använd inte stickor med kalciumalginat, bomullstoppar eller träskaft. 

 Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för omgivande 
miljö innan kassetten är klar för omgående bruk. 

 Kassera och använd inte skadade kassetter eller skadat material. 
 Reagenslösningen innehåller en sur lösning. Om lösningen kommer i kontakt med huden eller 

ögonen ska du spola med rikliga mängder vatten. 
 För mer information, se det säkerhetsdatablad som finns på quidel.com. 
 Reagenslösningsflaskan innehåller glas; bryt den försiktigt och kläm endast ihop en gång för 

att bryta ampullen. 
 Om reagenslösningsflaskan saknar glasampullen, om lösningen är grön innan ampullen bryts 

eller om lösningen inte blir grön efter att glaset bryts och skakas, ska den kasseras och en 
annan reagenslösningsflaska ska användas. 

 Häll inte prover från reagensröret i testkassettens provbrunn. Använd medföljande 120 µl 
fixerad volympipett för att tillsätta provet till testkassetten. 

 Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att tvingas till GÅ IFRÅN‐läget när det sätts in i Sofia. 
Låt INTE testkassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i 
Sofia. 

 Skriv inte på kassettens streckkod. Den används av Sofia för att identifiera den typ av test som 
körs samt kassettens utgångsdatum. 

 Försök inte skanna en kassett mer än en gång. Streckkoden på kassetten innehåller en unik 
identifieringskod som förhindrar Sofia från att utföra en andra läsning på en tidigare skannad 
kassett. Om en kassett skannas mer än en gång på samma Sofia visas ett felmeddelande. 

 Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescent sammansättning bildas inga synliga resultat 
på testremsan. Sofia måste användas för resultattolkning. 

 

KITETS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET 
Förvara kitet i rumstemperatur, 15‐30 °C (59‐86°F), i skydd mot direkt solljus. Kitets innehåll är 
stabilt fram till det utgångsdatum som är tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas. 
 

KVALITETSKONTROLL 
Det finns tre typer av kvalitetskontroller för Sofia och Strep A+ FIA: Sofia 
kalibreringskontrollprocedur, inbyggda procedurkontrollsfunktioner och externa kontroller. 
 

Sofia kalibreringskontrollprocedur 
OBS! Detta är en procedur för ”kalibreringskontroll”. 
 
Kalibreringskontrollproceduren bör utföras var 30:e dag. Sofia är lätt att ställa in för att påminna 
användaren om att slutföra kalibreringskontrollproceduren. 
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Om både de positiva och negativa kontrollerna underkänns, upprepa testerna en andra gång med 
nya positiva och negativa kontroller. Om endast en enskild kontroll underkänns, kan användaren 
välja att upprepa både de positiva och negativa kontrollerna ELLER att endast upprepa den 
kontroll som underkänts. Användaren kan välja ”Hoppa över” på Sofia‐displayen för att hoppa 
över det kontrolltest som tidigare godkänts. QC‐resultaten visar ett kontrolltest som hoppats över 
som ”okänt”. 
 
Ytterligare externa kontrollstickor kan erhållas separat genom att kontakta Quidels kundtjänst på 
800 874 1517 (inom USA) eller 858 552 1100 (utanför USA). 
 

PROVTAGNING 
Använd de rayontäckta stickorna som medföljer kitet för insamling av halsprover. Insamla 
halsprover enligt gängse kliniska metoder. Tryck ner tungan med en tungspatel eller sked. Gnid 
stickan mot tonsillerna och bakre delen av svalget. Konsultera standardreferensprocedurer, som 
till exempel den insamlingsmetod som beskrivs av Facklam.6  
 

PROVTRANSPORT OCH LAGRING 
Det rekommenderas att provstickorna bearbetas så snart som möjligt efter provtagningen. 
Stickorna kan förvaras i ett rent och torrt plaströr eller en hylsa i upp till 24 timmar vid 
rumstemperatur (23 °C) eller i kylskåp 2‐8 °C) i upp till 48 timmar. 
 
Om odling önskas, samla in två halsstickprov – en sticka för testning med Sofia Strep A+ FIA och 
den andra stickan för odling. 
 

TESTPROCEDUR 
Viktigt: 
 Alla kliniska prover och allt testmaterial måste ha rumstemperatur innan testet startas. 

 Använd inte reagenslösningen om den är grön innan glasampullen bryts eller om den inte 
blir grön efter att glasampullen bryts. 

 Låt inte kassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i Sofia. 

Obs! Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att köras i GÅ IFRÅN‐läge i Sofia när en förberedd 
testkassett sätts i. 

 Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på ytterförpackningen före användningen. Använd 
inte någon testkassett efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Tryck EN GÅNG för att bryta glasampullen inuti 

reagenslösningsflaskan innan du ska köra analysen.  
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2. Skaka reagenslösningsflaskan ordentligt 5 gånger för att blanda 
lösningarna. Lösningen ska bli grön efter att ampullen har brutits. 
 
 
 
 
 

3.   Tillsätt reagens: 
a)   Knacka eller skaka reagenslösningsflaskan så att all vätska 

finns på botten. 

b)   Vrid av fliken. 

c) Häll långsamt i reagenslösningen i reagensröret upp till 
fyllnadslinjen. 
 

 
4.  Lägg patientstickprovet i reagensröret. Blanda lösningarna 

ordentligt genom att doppa stickan upp och ner i röret 5 
gånger.  
 
OBS! Bäst resultat erhålls när provet extraheras ordentligt i 
lösningen.  
 
 
 
 

5.   Låt stickan stå i reagensröret i 1 minut.  
 
 
 
 

 
 
 
 
6. Blanda lösningen ordentligt igen genom att doppa stickan 5 

gånger upp och ner i röret.  
 
 
 
 
 

7.   Pressa ut så mycket vätska som möjligt från stickan genom att 
klämma ihop sidorna på röret när stickan dras ut med en helt 
vridande rörelse. 
 
Kassera stickan i enlighet med bestämmelserna för kassering av 
miljöfarligt avfall. 
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Adenovirus typ 1 och 3, Epstein‐Barrvirus samt påssjuka (Enders) kan interferera med denna 
analys. 

 Blod, mucin och Doritos‐chips med nachosmak kan interferera med analysen. 
 

FÖRVÄNTADE VÄRDEN 
Grupp A‐streptokockbakterier svarar för omkring 19 % av alla infektioner i övre luftvägarna.8 
Infektion är vanligast på vintern och under den tidiga våren och de flesta fallen uppstår hos 
patienter som bor i tätbefolkade områden. I överensstämmelse med dessa siffror visade sig, i den 
kliniska multicenterstudie som genomfördes av Quidel under 2014, 21 % (175/851) av patienterna 
med faryngit ha positiva odlingar för grupp A‐streptokocker. Nästan hälften av dessa individer, 
45 %, var män. Individerna var mellan 3 och 76 år och 80 % (685/851) var barn (3 till 17 år). 
 

PRESTANDAEGENSKAPER 
Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med cellodling och jämfört med cellodling 
analyserad med PCR 
Prestandan för Sofia Strep A+ FIA jämfördes med vanliga bakterieodlingar och identifiering och en 
av FDA godkänd grupp A‐streptokockanalys med RT‐PCR i en klinisk multicenterstudie. Denna 
studie utfördes av outbildad hälsovårdspersonal under 2014 vid 7 olika CLIA‐undantagna platser i 
olika geografiska områden inom USA. I denna point‐of‐care (POC) multicenterfältstudie togs två 
(2) halsstickor från åttahundrafemtioen (851) patienter med symtom som tydde på bakteriell 
faryngit. 
 
En halssticka testades färsk vid den CLIA‐undantagna platsen i Sofia Strep A+ FIA. En andra sticka 
placerades i transportmedium och transporterades på kylda ispackar till ett centralt 
referenslaboratorium. Stickan ströks ut på en fårblodsagarplatta (SBA) och odlades under upp till 48 
timmar. En del av transportmediet testades därefter i PCR‐analysen. Prestandan för Sofia Strep A+ 
FIA fastställdes genom jämförelse av resultatet från det snabba FIA‐testet med det motsvarande 
resultatet från odlingen (tabell 1) med PCR‐disharmonisk upplösning i fotnoterna. 

Tabell 1 
Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med odling 

  Odling Sensitivitet = 93,7 % (164/175) 
(95 % KI = 89,1‐96,5 %)   Pos  Neg

Sofia Pos  164  38*  Specificitet = 94,4 % (638/676) 
(95 % KI = 92,4‐95,9 %) Sofia Neg  11**  638 

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

      NPV =  98,3 % (638/649) 

 
*Av de 38 disharmoniska proverna var 24 prover positiva för GAS när de testades 
med en av FDA godkänd molekylär anordning och 14 var negativa. 
**Av de 11 disharmoniska proverna var 3 negativa när de testades med en av FDA 
godkänd molekylär anordning och 8 var positiva. 

 
Studier på reproducerbarhet 
Sofia Strep A+ FIA:s reproducerbarhet har utvärderats vid 3 olika laboratorier. Två olika 
operatörer vid var och en av klinikerna testade en serie kodade, planerade prover som förberetts i 
negativ klinisk matris, omfattande alltifrån negativa (inga bakterier) till måttligt positiva (3 x LOD) 
grupp A‐streptokocker. Överensstämmelsen mellan laboratorier (tabell 2) för negativa prov var 
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90‐100 % och 87‐100 % för positiva prov. Överensstämmelsen inom laboratoriet (tabell 3) för alla 
prover låg mellan 93‐95 %. 

Tabell 2 
Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse mellan laboratorier gällande reproducerbarhetsstudie 

Klinik 
Negativ* 

(C0) 
Hög negativ*  

(C5) 
Låg positiv**  

(C95) 

Måttligt 
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 

% total 
överensstämmelse 

(95 % KI) 

100 % 
(95,9‐100,0 %) 

90 % 
(82,1‐94,7 %) 

87 % 
(78,1‐92,2 %) 

100 % 
(95,9‐100,0 %) 

*Inga bakterier detekterade/totalt 
**Bakterier detekterade/totalt 

Tabell 3 
Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse inom laboratoriet gällande reproducerbarhetsstudie 

Klinik 
Negativ* 
(C0) 

Hög negativ*  
(C5) 

Låg positiv**  
(C95) 

Måttl. positiv**  
(C100) 

% total 
överensstämmelse 

(95 % KI)

1  30/30  27/30  27/30  30/30 
95 % (114/120)
(89,5‐97,7 %) 

2  30/30  29/30  23/30  30/30 
93 % (112/120)
(87,4‐96,6 %) 

3  30/30  25/30  28/30  30/30 
94 % (113/120)
(88,5‐97,2 %) 

*Inga bakterier detekterade/totalt 
**Bakterier detekterade/totalt 

 

Detekteringsgräns 
Detekteringsgränsen (LOD) för Sofia Strep A+ FIA bestämdes med 3 stammar av grupp A‐
Streptococcus pyogenes. LOD varierade mellan 2,76E+03 och 8,13E+03 kolonibildande enheter 
(cfu)/test (tabell 4). 

Tabell 4  
Detektionsgränser för Sofia Strep A+ FIA 

Stam  Minsta detekterbara nivå* 

Bruno [CIP 104226] 4,00E+03 cfu/test

CDC‐SS‐1402  8,13E+03 cfu/test 

CDC‐SS‐1460  2,76E+03 cfu/test 

cfu/test = kolonibildande enheter/test 

*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och 
koloniräkningen för att ge cfu/test. 
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Analytisk reaktivitet 
Analytisk reaktivitet för Sofia Strep A+ FIA påvisades med hjälp av 21 stammar av Streptococcus 
pyogenes grupp A som testades med 1,74E+04 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 5). 
 

Tabell 5  
Analytisk reaktivitet 

Streptococcus pyogenes‐stam 

Stam nr 1 (ATCC‐19615)

Stam nr 2 (ATCC‐700942)

Stam nr 3 (ATCC‐700952)

Stam nr 4 (kliniskt isolat‐52123)

Stam nr 5 (kliniskt isolat‐52120)

Stam nr 6 (kliniskt isolat‐62055)

Stam nr 7 (kliniskt isolat‐52152)

Stam nr 8 (kliniskt isolat‐62092)

Stam nr 9 (kliniskt isolat‐52151)

Stam nr 10 (ATCC‐700482)

Stam nr 11 (ATCC‐BAA‐1315)

Stam nr 12 (ATCC‐700459)

Stam nr 13 (ATCC‐12203)

Stam nr 14 (ATCC‐700944)

Stam nr 15 (kliniskt isolat‐52154)

Stam nr 16 (kliniskt isolat‐5036)

Stam nr 17 (kliniskt isolat‐5095)

Stam nr 18 (kliniskt isolat‐5017)

Stam nr 19 (kliniskt isolat‐5060)

Stam nr 20 (kliniskt isolat‐5112)

Stam nr 21 (kliniskt isolat‐5008)

 
Analytisk specificitet 
Korsreaktivitet 
Korsreaktiviteten för Sofia Strep A+ FIA utvärderades med totalt 61 bakteriella och fungala 
mikroorganismer som inte tillhör grupp A‐streptokocker samt 26 virusisolat. Inga av de 
mikroorganismer eller virus som listas nedan i tabell 6 visade några tecken på korsreaktivitet i 
analysen. Samma mikroorganismer och virus i tabell 6 blandades i förväg med grupp A‐
streptokocker och testades i Sofia Strep A+ FIA. 
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Tabell 6 
Korsreaktivitet 

Organism/virus  Testkoncentration** 

Arcanobacterium haemolyticum 3,00E+05 cfu/test 

Bacteroides fragilis  3,00E+07 cfu/test 

Bordetella pertussis  3,00E+07 cfu/test 

Candida albicans  3,00E+04 cfu/test 

Corynebacterium diphtheriae 3,00E+05 cfu/test 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum* 3,00E+06 cfu/test 

Enterococcus faecalis* 1,40E+06 cfu/test 

Enterococcus faecium  3,00E+06 cfu/test 

Escherichia coli  1,50E+07 cfu/test 

Fusobacterium necrophorum 3,00E+06 cfu/test 

Haemophilus influenzae 3,00E+07 cfu/test 

Haemophilus parahaemolyticus 3,00E+06 cfu/test 

Klebsiella pneumoniae 3,00E+07 cfu/test 

Moraxella catarrhalis  3,00E+06 cfu/test 

Neisseria gonorrhoeae 3,00E+06 cfu/test 

Neisseria lactamica   3,00E+06 cfu/test 

Neisseria meningitidis  3,00E+06 cfu/test 

Neisseria sicca  3,00E+07 cfu/test 

Neisseria subflava  3,00E+07 cfu/test 

Proteus vulgaris  3,00E+07 cfu/test 

Pseudomonas aeruginosa 3,00E+06 cfu/test 

Serratia marcescens  3,00E+07 cfu/test 

Staphylococcus aureus  
(gula stafylokocker)* 

3,00E+06 cfu/test 

Staphylococcus epidermidis 3,00E+06 cfu/test 

Staphylococcus haemolyticus 3,00E+05 cfu/test 

Staphylococcus intermedius 3,00E+05 cfu/test 

Staphylococcus saprophyticus 3,00E+06 cfu/test 

Streptococcus anginosus 3,00E+06 cfu/test 

Streptococcus gordonii 3,00E+04 cfu/test 

Streptococcus mitis  3,00E+04 cfu/test 

Streptococcus mutans* 3,00E+06 cfu/test 

Streptococcus oralis  3,00E+06 cfu/test 

Streptococcus parasanguinis* 3,00E+06 cfu/test 

Streptococcus pneumoniae 3,00E+06 cfu/test 

Streptococcus salivarius 3,00E+05 cfu/test 

Streptococcus sanguinis 3,00E+06 cfu/test 

Grupp B‐streptokocker stam nr 1: 
Streptococcus agalactiae 

3,00E+06 cfu/test 
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Grupp B‐streptokocker stam nr 2 3,00E+06 cfu/test 

Grupp B‐streptokocker stam nr 3 3,00E+06 cfu/test 

Grupp B‐streptokocker stam nr 4 3,00E+06 cfu/test 

Grupp B‐streptokocker stam nr 5 3,00E+06 cfu/test 

Grupp C‐streptokocker stam nr 1  3,00E+06 cfu/test 

Grupp C‐streptokocker stam nr 2 3,00E+06 cfu/test 

Grupp C‐streptokocker stam nr 3 3,00E+06 cfu/test 

Grupp C‐streptokocker stam nr 4: 
Streptococcus dysgalactiae*

3,00E+06 cfu/test 

Grupp C‐streptokocker stam nr 5 3,00E+05 cfu/test 

Grupp D‐streptokocker stam nr 1: 
Enterococcus casseliflavus

3,00E+06 cfu/test 

Grupp D‐streptokocker stam nr 2 3,00E+06 cfu/test 

Grupp D‐streptokocker stam nr 3* 3,00E+06 cfu/test 

Grupp D‐streptokocker stam nr 4: 
Enterococcus faecalis 

3,00E+06 cfu/test 

Grupp D‐streptokocker stam nr 5: 
Enterococcus faecalis 

3,00E+06 cfu/test 

Grupp F‐streptokocker stam nr 1 1,00E+05 cfu/test 

Grupp F‐streptokocker stam nr 2 3,00E+06 cfu/test 

Grupp F‐streptokocker stam nr 3 1,00E+06 cfu/test 

Grupp F‐streptokocker stam nr 4* 3,00E+05 cfu/test 

Grupp F‐streptokocker stam nr 5 3,00E+05 cfu/test 

Grupp G‐streptokocker stam nr 1: 
Streptococcus dysgalactiae

3,00E+07 cfu/test 

Grupp G‐streptokocker stam nr 2 3,00E+06 cfu/test 

Grupp G‐streptokocker stam nr 3 3,00E+06 cfu/test 

Grupp G‐streptokocker stam nr 4 3,00E+06 cfu/test 

Grupp G‐streptokocker stam nr 5 3,00E+06 cfu/test 

Adenovirus typ 1*  3,00E+11 TCID50/test 

Adenovirus typ 3*  3,00E+05 TCID50/test 

Adenovirus typ 4  7,50E+03 TCID50/test 

Adenovirus typ 5  3,00E+05 TCID50/test 

Adenovirus typ 11  3,00E+04 TCID50/test 

Coronavirus 229E  3,00E+04 TCID50/test 

Coronavirus OC43  3,00E+04 TCID50/test 

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

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

ECHO‐virus typ 3   1,50E+04 TCID50/test 

Epstein‐Barrvirus (EBV)* 3,00E+07 genkopior/test 

Herpes Simplex‐virus 1 3,00E+04 TCID50/test 

Herpes Simplex‐virus 2 3,00E+04 TCID50/test 
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Influensa A/New Jersey/8/76 (H1N1) 3,00E+04 TCID50/test 

Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2) 3,00E+04 TCID50/test 

Influensa B/Hong Kong/5/72 3,00E+04 TCID50/test 

Influensa B/Panama/45/90 1,50E+04 TCID50/test 

Influensa C/Taylor/1233/47  1,50E+04 TCID50/test 

Mässling (Edmonston)  3,00E+04 TCID50/test 

Påssjuka (Enders)*  3,00E+03 TCID50/test 

Parainfluensavirus 1  3,00E+04 TCID50/test 

Parainfluensavirus 2  1,10E+05 TCID50/test 

Parainfluensavirus 3  6,80E+05 TCID50/test 

Parainfluensavirus 4A  3,00E+04 TCID50/test 

Rhinovirus typ 2  3,00E+03 TCID50/test 

Rhinovirus typ 15  3,00E+04 TCID50/test 

cfu/test = kolonibildande enheter/test TCID50/test = 50 % vävnadsodling med smittsam dos 

*Denna organism/detta virus kan interferera med denna analys. 

**Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och 
koloniräkningen för att ge cfu/test. Viruskoncentrationerna bestämdes enligt standard 
virologimetoder, Reed‐Muench. 

 

Interfererande ämnen 
Flera receptfria produkter, helblod, mucin och blodagar har utvärderats med Sofia Strep A+ FIA vid 
de nivåer som testades (tabell 7). 

Tabell 7 
Interferenstester 

Ämne  Koncentration 

Crest Pro‐Health Deep Clean Mint Mouth wash (cetylpyridinklorid) 24 % v/v 

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

24 % v/v 

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

24 % v/v 

RiteAid Sore throat relief (bensokain och mentol) 24 % v/v 

Chloraseptic Max Sore Throat (fenol och glycerin) 24 % v/v 

Dimetapp Children’s Cold & Cough (bromfeniraminmaleat, 
dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid)

24 % v/v 

RiteAid Children’s Cold & Allergy (bromfeniraminmaleat och 
fenylefrinhydroklorid) 

24 % v/v 

CVS Children’s Cold & Cough DM (bromfeniraminmaleat, 
dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid)

24 % v/v 

RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfanhydrobromid, 
guaifenesin och fenylefrinhydroklorid)

24 % v/v 

Robitussin Max Strength Multi‐Symptom CF Max 
(dextrometorfanhydrobromid, guaifenesin och fenylefrinhydroklorid)

24 % v/v 

Robitussin Night Time Multi‐Symptom Cold CF (acetaminofen, 
difenhydraminhydroklorid och fenylefrinhydroklorid)

24 % v/v 
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Cepacol Sore Throat Cherry (bensokain och mentol) 24 % w/v 

Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) 24 % w/v 

Halls Triple Soothing Action Menthol‐lyptus (mentol) 24 % w/v 

Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) 24 % w/v 

Sucrets Complete Vapor Cherry (dykloninhydroklorid och mentol) 24 % w/v 

Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol och glycerin) 24 % w/v 

BreathSavers Spearmint (cetylpyridinklorid) 24 % w/v 

Tic Tac freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) 24 % w/v 

Cheetos, Flaming Hot  12 % w/v 

Doritos, nachosmak  12 % w/v* 

Färskt helblod  75 µl/sticka**

Mucin   4,3 % w/v***

Blodagar från får (5 % fårblod)  24 % w/v 

Blodagar från häst (5 % hästblod) 24 % w/v 

*Doritos med nachosmak interfererade vid 25 % w/v 
** Färskt helblod interfererade vid 100 µl/sticka 
*** Submaxillärt mucin från nötkreatur interfererade vid 28,7 mg/ml 

 
CLIA undantagsstudier 
En studie genomfördes för att visa att outbildade tilltänkta användare kan utföra testet 
konsekvent och exakt med hjälp av svagt reaktiva prover. Studien bestod av 3 olika CLIA‐
undantagna platser där Sofia Strep A+ FIA utvärderades med hjälp av kodade, randomiserade 
paneler av simulerade prover, varav en svagt positiv (C95 ‐ en koncentration vid analysens 
brytgräns) och en svagt negativ (C5 ‐ en koncentration strax under analysens brytgräns). Två eller 
flera operatörer på varje plats (10 operatörer totalt) testade panelen på var och en av 10 dagar, 
som sträckte sig över en period på cirka 2 veckor. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA med prover 
nära analysens brytgräns var acceptabel vid användning av outbildade tilltänkta användare. Den 
procentuella överensstämmelsen med förväntade resultat för varje prov visas i tabell 8. 

Tabell 8 
Sofia Strep A+ FIA:s prestanda nära brytgränsen (alla platser) 

Provnivå 

Outbildade tilltänkta användare 

Procentuell 
överensstämmelse med 
förväntade resultat

95 % konfidensintervall 

Svagt positiv Strep A  
(C95) 

90 % (54/60)*  79,9‐95,3 % 

Svagt negativ Strep A  
(C5) 

97 % (58/60)**  88,6‐99,1 % 

*Bakterier detekterade/totalt 
**Inga bakterier detekterade/totalt 

 

HJÄLP 
Om du har några frågor angående användningen av denna produkt eller om du vill rapportera ett 
testsystemproblem, ring Quidels tekniska servicenummer 800 874 1517 (i USA) eller 
858 552 1100, måndag till fredag, från kl. 7:00 till 17:00, normaltid vid Stillahavskusten. Utanför 
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