Endast avsedd för
f användn
ning med So
ofia Analyze
er

AVSSEDD ANV
VÄNDNING
G
Sofia
S
Strep A FIA utnyttjaar immunoflu
uorescenstekknik för att detektera
d
gru
upp A‐strepto
okockantigener från
halsprover
h
påå symtomatiska patienteer. Alla negattiva testresultat ska bekrräftas med baakteriekultur eftersom
negativa
n
resu
ultat inte uteesluter infekttion med gru
upp A‐strepto
okocker och bör inte utggöra enda gru
und för
behandling.
b
TTestet är avssett för yrkessmässig anväändning och laboratorieaanvändning som
s
ett hjälp
pmedel vid
diagnos
d
av grrupp A‐strep
ptokockinfekttion.

SAMMAN
S
FATTNING
G OCH FÖRKLARING
G
Grupp
G
A‐streptokocker ärr en av de vikktigaste orsaakerna till akut övre luftvvägsinfektion
n. Tidig diagn
nos och
behandling
b
av faryngit orrsakad av gru
upp A‐streptokocker har visat sig min
nska svårighe
etsgraden påå symtomen
och
o allvarligaa komplikatio
oner, som till exempel re
eumatisk febeer och glome
erulonefrit.1,,2 Konvention
nella
metoder
m
för identifiering av grupp A‐streptokockeer från svalgprov innebärr kulturodling, isolering och
o
efterföljande
e
e identifieringg av livskrafttiga patogener, vilket krääver 24 till 48
8 timmar elle
er mer för attt ge
3,4
resultat.
r

TESTPRINC
T
CIP
Sofia
S
Strep A FIA utnyttjaar immunoflu
uorescenstekknik och anväänds tillsamm
mans med So
ofia Analyzer för att
detektera
d
gru
upp A‐strepttokockantigeen.
Sofia
S
Strep A FIA utför exxtraktion av antigenkomp
a
ponenterna i grupp A‐bakterier (GAS). Provstickan med
patientens
p
prrov placeras i röret med reagenslösningen, varvid
d bakteriella antigener extraheras, viilket gör dem
m
mer
m tillgängliiga för de specifika antikropparna. Ettt delprov avv det extraheerade provet placeras i kaassettens
provbrunn.
p
F
Från
provbrunnen vandraar provet gen
nom en testrremsa som in
nnehåller olika unika kem
miska miljöerr.
Om
O det finnss antigener fö
ör grupp A‐sttreptokocker kommer deessa att bind
das av antikro
oppar som kopplas till
fluorescerand
f
de mikroparttiklar och vandrar genom
m testremsan
n. De fluoresscerande mikkropartiklar ssom
in
nnehåller bu
undna antige
ener kommerr att fångas av
a antikropparna vid en bestämd
b
plats på testrem
msan, där dee
upptäcks
u
av SSofia Analyzeer. Om inga antigener
a
fin
nns kommer de fluoresceerande mikro
opartiklarna inte att
fångas
f
av anttikropparna och heller in
nte upptäckas av Analyzer.
Obs!
O Beroend
de på vad an
nvändaren vääljer placerass kassetten m
med provet antingen
a
dire
ekt inuti Sofiia Analyzer
för
f automatissk tidsinställd utveckling (Gå ifrån‐lägge) eller på een bänk för manuell
m
tidsiinställd utvecckling och
därefter
d
i Soffia Analyzer (Läs
(
nu‐läge)). Sofia Analyyzer skannarr, mäter och tolkar immunofluorescenssignalernaa
med
m hjälp av inbyggda metodspecifikka algoritmerr. Sofia Analyyzer kommerr sedan att rapportera teestresultaten
n
till användareen (positivt, negativt elleer ogiltigt) påå skärmen, och resultatett kan skrivass ut via en inb
byggd
skrivare
s
ellerr skickas via en
e LIS‐ansluttning.
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REAGENS OCH MATERIAL
Kit med 25 tester:
 Individuellt förpackade kassetter (25): Polyklonala kaninantikroppar mot grupp A‐streptokocker
 Reagensrör (25)
 Reagenslösningsflaskor (25): 4 M natriumnitrit och 0,2 M ättiksyra i glasampull
 Fasta volympipetter (25)
 Sterila halsprovstickor i rayon (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)
 Snabbguide (1)
 Kvalitetskontrollkort (på kitkartongen)
 Skrivarpapper (1)

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN
 Timer eller klocka
 Sofia Analyzer‐instrument
 Kalibreringskassett (medföljer i installationspaketet för Sofia Analyzer)

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

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

patientprover.5
 Gör dig av med behållare och använt innehåll enligt gällande nationella och lokala regler.
 Återanvänd inte använda kassetter, reagensrör, fasta volympipetter, lösningar eller kontrollstickor.
 Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för omgivningen innan

kassetten är klar för omedelbar användning.
 Kasta och använd inte skadade kassetter eller skadat material.
 Reagenslösningen innehåller en syralösning. Om lösningen kommer i kontakt med huden eller ögonen ska

du spola med rikliga mängder vatten.
 Provning måste utföras i ett område med tillräcklig ventilation.
 Mer information ges i det varuinformationsblad som finns på quidel.com.
 Reagenslösningsflaskan är av glas. Bryt den försiktigt.
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 Om reagenslösningsflaskan saknar glasampullen eller om lösningen är grön innan ampullen bryts ska den

kastas och en annan reagenslösningsflaska ska användas.
 För att få korrekta resultat måste anvisningarna på bipacksedeln följas.
 Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan varje användning.
 Otillräcklig eller felaktig provtagning, förvaring och transport kan ge falska testresultat.
 Provtagning och provhantering kräver särskild utbildning och vägledning.
 Om transportmedia kommer att användas ska endast det transportmedia och den konfiguration som

rekommenderas i denna bipacksedel användas.
 Använd rayontäckta provstickor för insamling av halsprover. De resultat som anges i avsnittet

Resultategenskaper erhölls med de provstickor som medföljde satsen. Det rekommenderas att använda
medföljande provstickor. Använd inte provstickor med kalciumalginat, bomullstoppar eller träskaft.
 Skriv inte på streckkoden för kassetten. Den används av Sofia Analyzer för att identifiera den typ av test

som analyseras och för att identifiera varje enskild kassett, och förhindra en andra avläsning av samma
kassett.
 När en kassett har skannats av Analyzer, försökt inte att skanna kassetten igen i samma Analyzer.

Kassettens streckkod har en unik identifieringskod som förhindrar att Sofia Analyzer utför en andra
avläsning av en kassett som tidigare skannats.
 Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescerande förening visas inga synliga resultat på testremsan.

Sofia Analyzer måste användas för tolkning av resultatet.

KITETS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Förvara satsen i rumstemperatur, 15‐30° C, där den inte kan utsättas för 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 Analyzer och Strep A FIA: Sofia Analyzers
kalibreringskontroll, inbyggda procedurkontroller och externa kontroller.

Sofia Analyzers kalibreringskontroll
OBS! Detta är en ”kalibreringskontroll.”
Kalibreringskontrollen bör utföras en gång var trettionde (30) dag. Sofia Analyzer kan ställas in på att påminna
användaren om att utföra kalibreringskontrollen.
Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar Sofia Analyzers optik och beräkningssystem
med hjälp av en särskild kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofias installationspaket. Se
bruksanvisningen för Sofia Analyzer för detaljer om kalibreringskontrollen.
Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i sitt fodral mellan varje användning för att skydda den mot
ljus.
1. Kontrollera kalibreringen av Sofia Analyzer genom att välja ”Kalibrering” från huvudmenyn.
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2.
2 Följ anvissningarna, säätt in kalibreringskassetten i Sofia An
nalyzer och sttäng försiktiggt lådan. Soffia Analyzer
utför kaliibreringskontrollen automatiskt utan
n att någon åtgärd
å
krävs från användaren.

Sofia
S
Analyzeer visar när kalibreringsko
k
ontrollen är klar. Välj OK
K för att återggå till huvudmenyn.
OBS!
O
Om kaliibreringen in
nte blir godkäänd ska du anmäla
a
det tiill arbetsledaaren på platss eller kontakkta Quidels
tekniska supp
port för hjälp
p mellan kl. 07.00
0
och 17
7.00. normalttid vid Stillah
havskusten på
p nr 800 874
4 1517 (inom
m
USA)
U
eller +1 858 552 110
00, fax: +1 85
58 552 7905
5, technicalsu
upport@quid
del.com, elle
er kontakta d
din lokala
återförsäljare
å
e.

Inbyggda prrocedurkon
ntroller
Sofia
S
Strep A FIA innehålller två inbygggda procedu
urkontroller. Tillverkarens rekommen
ndation för daglig
d
kontroll
är
ä att dokumentera dessaa inbyggda procedurkont
p
troller för deet första provvet som analyseras varjee dag.
En
E kontroll avv extraktionssproceduren
n ges genom en färgförän
ndring från klart till gröntt medan
reagenslösnin
r
ngen blandas. Färgförändringen är en indikation på reagenslö
ösningens in
ntegritet och även en
in
ndikation påå att extraktio
onsprocedurren utfördes korrekt.
Varje
V
gång so
om ett test körs
k i Sofia An
nalyzer tolkaas en procedurkontroll avv Sofia Analyyzer. Resultattet visas på
skärmen.
s
Den
nna informattion loggas automatiskt
a
E giltigt resu
ultat som erhållits med
med varje teestresultat. Ett
procedurkon
p
trollen visar att det extraaherade provvet flödadess på rätt sätt och att kasssetten fungerrar som den
ska.
s Denna p
procedurkonttroll tolkas av
a Sofia Analyzer efter aatt kassetten
n har behand
dlats under fem
f
(5)
minuter.
m
Om
m provet inte
e har flödat korrekt
k
kommer Sofia An
nalyzer att visa
v att resultatet är ogilttigt. Om
detta
d
inträffaar ska du se över
ö
procedu
uren och upp
prepa testet med ett nyttt patientprov och en ny testkassett.
t
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Exem
mpel: Detta resultat
r
visaar att resultaatet är
ogilttigt.

Extern
E
kvaliitetskontrolll
Externa
E
kontroller kan occkså användaas för att visaa att reagensserna och an
nalysprocedu
uren
fungerar
f
korrrekt.
Quidel
Q
rekom
mmenderar att
a man kör positiva
p
och negativa kon
ntroller:


En ggång för varjee outbildad operatör,
o



En ggång för varjee ny kitleveraans – förutsaatt att vart och ett av de olika partierrna som ingåår i
leveransen testaas, och



Enliggt vad dina in
nterna kvalittetskontrollp
procedurer därutöver finner nödvänd
digt och i
överrensstämmelse med lokaala, regionalaa och nationeella bestämm
melser eller krav
k
på ackreeditering.

Användaren
A
v
Kör QC från huvudm
menyn i Sofiaa Analyzer occh sedan, påå uppmaningg, skanna
måste först välja
kvalitetskont
k
trollkortet (so
om finns på förpackninge
en). Detta ko
ort innehålle
er informatio
on som är speecifik för justt
det
d partiet, in
nklusive parttinummer occh utgångsdaatum.
Analyzer
A
kom
mmer att upp
pmana använ
ndaren att väälja önskat lääge (Gå ifrån
n eller Läs nu) och sedan köra de
externa
e
kontrollstickornaa.
Externa
E
posittiva och negaativa kontrolllstickor följe
er med satsen och ska tesstas enligt deen testproceedur som
anges
a
på bipaacksedeln eller i snabbreeferensen. Yttterligare kon
ntrollstickor för externa kontroller kaan beställas
separat
s
geno
om att kontakta Quidels kundtjänst
k
på 800 874 15
517 (inom USA) eller
+1
+ 858 552 1100 (utanförr USA).
När
N QC‐testeet har avslutaats kommer alla
a resultat att visas som
m ”Godkändaa” eller ”Und
derkända”
för
f den positiva och negaativa kontrollen.
Utför
U
inte patienttester eller
e
rapporteera patienters testresultat om kontro
olltesterna in
nte ger de fö
örväntade
resultaten.
r
G
Gör om testett eller kontakkta Quidels tekniska
t
support innan teestning av paatientproverr ifall man haar
fått
f ett "Underkänt" resu
ultat från de externa konttrollerna.
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PROVTAGNING OCH HANTERING
PROVTAGNING
Använd de rayontäckta provstickorna i satsen för insamling av halsprover. De resultat som anges i avsnittet
Resultategenskaper erhölls med de provstickor som medföljde satsen. Använd inte provstickor med
kalciumalginat, bomullstoppar eller träskaft. Insamla halsprover enligt gängse kliniska metoder. Tryck ner
tungan med en tungspatel eller sked. Gnid provstickan mot tonsillerna och bakre delen av svalget. Konsultera
standardreferensprocedurer, som till exempel den insamlingsmetod som beskrivs av Facklam.6

TRANSPORT OCH FÖRVARING AV PROV
Det rekommenderas att provstickorna bearbetas så snart som möjligt efter provtagningen. Provstickorna kan
förvaras i ett rent och torrt plaströr eller en hylsa upp till 24 timmar vid rumstemperatur (15‐30° C) eller
nedkylda (2‐8° C) upp till 48 timmar. Följande transportmedia och förvaringsförhållanden har testats och är
också acceptabla (tabell 1):
Tabell 1
Acceptabla transportmedia
Transportmedia

Rekommenderat förvaringstillstånd
2‐8 °C

Omgivningstemperatur

BD BBL CultureSwab med Liquid Stuarts Media (#220109)*

48 timmar

24 timmar

Remel BactiSwab med Liquid Amies Media (#R723095)*

48 timmar

24 timmar

*Dessa transportmediasystem bevarar provet på pinnen genom kontakt med en media‐fuktad svamp.

Om en kultur önskas ska pinnen strykas lätt mot en agarplatta med 5 % fårblod innan du använder pinnen i
Sofia Strep A FIA. Använd inte Strep A FIA innan du stryker med pinnen eftersom reagenslösningen kommer
att döda bakterierna på pinnen och därigenom omöjliggöra en framgångsrik bakterieodling. Alternativt kan två
halsprover tas, varav det ena kan användas separat för kulturodling och det andra för Sofia Strep A FIA.

TESTPROCEDUR
Viktigt:
 Alla prover måste hålla rumstemperatur (15 °C‐30 °C) innan testet startar.
 Använd handskar vid hantering av patientprover.
 Använd inte reagenslösningen om den är grön innan ampullen brutits.
 Öppna inte testkassettens foliepåse innan den är klar för omedelbar användning.

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

________________________________________________________________________________
1. Kontrollera att Sofia Analyzer är inställd på önskat analysläge: Gå ifrån eller Läs
nu. Se avsnittet ”Användning av Sofia Analyzer” för mer information.
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2.
2 Tryck EN GÅNG för attt bryta glasaampullen inu
uti reagenslö
ösningsflaskaan innan du
ska köra analysen.

3.
3 Skaka flaskan ordentligt fem (5) gånger
g
för attt blanda lösn
ningarna. Lösningen ska
e
att amp
pullen har brrutits.
bli grön efter

4.
4 Ta av locket. Håll flasskan vertikaltt och fyll reagensrören tiill linjen
ppar).
(omkringg sex (6) drop

5.
5 Lägg omeedelbart till pinnen
p
med patientprovet i reagensrröret. Blandaa lösningarnaa
ordentliggt genom att röra teststicckan upp och
h ner i röret
fem (5) ggånger.
OBS! Bässt resultat fåss när provet är ordentligt extraherat i lösningen.

6.
6 Låt pinneen vara kvar i reagensröret under en (1) minut.

7.
7 Blanda löösningarna ordentligt
o
genom att röraa teststickan upp och nerr i röret fem
(5) gånge
er.

8.
8 Pressa u
ut så myckett vätska som
m möjligt från teststickkan genom att
a
klämmaa på röret näär teststickkan dras ut.
melserna för bortskaffn
ning av
Släng provstickan i enlighet meed bestämm
biologiskkt riskmaterial.
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9.
9 Fyll den m
medföljandee gula fasta volympipette
v
en (100 μl) med
m provet:
etten med prrovet:
För att fyylla den fastaa volympipe
i
den öveersta blåsan ORDENTLIGTT.
a) Tryck ihop
om du placerrar pipettspeetsen i provet.
b) Fortsätt att trycka samtidigt so
n pipettspetssen fortfaran
nde befinnerr sig i provet,, släpp tryckeet på blåsan
c) Medan
för att fylla pipetten.
10.
1 Tryck iho
op den överstta blåsan förr att tömma innehållet ur den fasta
volympip
petten i kasse
ettens provb
brunn. Det ärr OK att det finns
f
extra vätska
i överflöd
desblåsan.
n fasta volym
mpipetten haar utformats för att kunna samla upp och fördela
OBS: Den
rätt mänggd patientprrov. Kassera pipetten som
m miljöfarligtt avfall.

11.
1 Gå vidaree till nästa avvsnitt ”Använ
nda Sofia Analyzer” för att
a
genomfö
öra testet.

__________
_
__________
___________________________________________________________________

ANVÄNDA
A
A SOFIA ANALYZER
Lägena
L
Gå
å ifrån/Lä
äs nu
Se
S bruksanvvisningen fö
ör Sofia Anaalyzer.
Sofia
S
Analyzeer går att ställa in på två o
olika lägen (G
Gå ifrån eller Läs nu). Pro
ocedurerna för
f varje lägee beskrivs
nedan.
n

Gå
G ifrån‐lägge
I Gå ifrån‐läge sätter anväändaren omeedelbart in kassetten
k
i Analyzer. Därpå återvändeer användareen efter fem
m
ör att inhäm
mta testresulttatet. I det häär läget kom
mmer Analyze
er automatisskt att ta tid på
p
(5) minuter fö
testutvecklingen innan teestresultatet skannas och
h visas upp.
Läs
L nu‐läge
Låt
L testet utvvecklas unde
er fem (5) minuter innan
n det placeraas i Analyzerr.
Först
F
måste aanvändaren placera kassetten på disken eller ovaanpå bänken
n under fem (5)
( minuter ((utanför
Analyzer)
A
och
h ta tid på deen här utvecklingsfasen för
f hand. Därrefter sätter användaren
n in kassetten
n i Analyzer. I
Läs
L nu‐läget kkommer Anaalyzer att skaanna och visaa testresultatet på mindrre
än
ä (1) minut. Obs! Resultat förblir staabila i ytterliggare tio (10) minuter efte
er den rekom
mmenderadee
utvecklingstid
u
den på fem (5)
( minuter.

Tips
T för satsstestning
För
F att göra ssatstestningeen lättare kan användareen förberedaa en eller flerra reagenslössningsflaskor innan
proverna
p
testtas. Användaaren kan bryyta ampullen inuti reagen
nslösningsflaskan, skaka för
f att för attt blanda
lö
ösningarna, och sedan fö
örvara de förrslutna flasko
orna ovanpå bänken i rumstemperattur i upp till 12
1 timmar
utan
u
aktivitettsförlust innaan de används ihop med
d stickprover.
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Det
D är mycke
et viktigt att användaren
n aldrig öppnar foliepåsen
n och därmeed utsätter teestkassetten för den
omgivande
o
lu
uften innan kassetten
k
är klar för ome
edelbar användning.

Kör
K testet
1. Angee användar‐ID
D med hjälp av den hand
dhållna streckkodsläsaren
n eller genom
m att skriva in
i manuellt
på kn
nappsatsen.
OBS:: Om du av misstag
m
råkarr skanna in feel streckkod ska du använda piltangeenterna på Sofia
Analyyzers knappssats för att m
markera omrrådet på nyttt. Skanna därrefter bara på
p nytt med rätt
r streckko
od
så skkrivs den föreegående kod
den över med
d rätt streckkkod.

2. Angee patient‐ID eller
e
beställn
ningsnummer med hjälp av den hand
dhållna streckkkodsläsaren
n, eller
geno
om att skriva in manuellt via knappsatsen.
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3. Tryckk på Starta teest så öppnas lådan på Soofia Analyzer automatiskkt.

4. Kontrollera att räätt utvecklinggsläge har vaalts (Gå ifrånn/Läs nu). Sättt in den förbberedda
n på Sofia An
nalyzer och stäng lådan.
patieentprovskasssetten i lådan

5. Analyyzer kommer att starta automatiskt
a
o visa info
och
ormation om förloppet, som i exempllet nedan. I
Gå ifrån‐läge kom
mmer testressultaten att visas
v
på skärmen efter om
mkring fem (5)
( minuter. I Läs nu‐lägee
mer testresu
ultaten att vissas på skärm
men efter min
ndre än en (1
1) minut. Se avsnittet "To
olkning av
komm
resulltat."

EExempel: De
enna display visar att dett i Gå
ifrån‐läge åte
erstår 4 minuter och 13
s
sekunder.
So
ofia Analyzerr kommer attt läsa
o visa resu
och
ultatet efter cirka 5 minu
uter.
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TOLKNING
T
G AV RESU
ULTAT
När
N testet är klart kommeer resultaten
n att visas påå skärmen påå Sofia Analyyzer. Resultatten kan skrivvas ut
automatiskt
a
p
på den inbygggda skrivareen om det altternativet haar valts. Testtlinjerna är flluorescerand
de och
kommer
k
aldrrig att vara syynliga för blo
otta ögat.
Skärmen
S
på SSofia Analyzeer visar resulltaten för pro
ocedurkontrrollen som "ggiltigt" eller "ogiltigt"
"
och
h kommer attt
ange
a
ett posiitivt eller neggativt resultaat för Strep A.
A Om proced
durkontrolle
en visar "ogilttigt" ska testtet göras om
m
med
m ett nytt patientprov och en ny teestkassett.

Positiva
P
reesultat:

Exe
empel: Denna display vissar ett giltigtt positivt
resu
ultat för grupp A‐strepto
okocker.

OBS!
O
Ett posiitivt resultat utesluter intte samtidiga infektioner med andra patogener.
p

Negativa
N
rresultat:

Exem
mpel: Denna display visar ett giltigt n
negativt
resultat för grupp
p A‐streptokkocker.

OBS!
O
Ett negaativt resultatt utesluter in
nte att det fin
nns någon annan infektio
on.
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Ogiltiga
O
reesultat:

Exem
mpel: Detta resultat
r
visar att resultatet
är oggiltigt.

Ogiltigt
O
resulltat: Om testtet är ogiltigtt ska ett nyttt test göras med
m ett nytt patientprovv och en ny teestkassett.

BEGRÄNSN
B
NINGAR
 Innehålle
et i denna satts ska endast användas för
f kvalitativ detektering av grupp A‐streptokockaantigener

från halsprover.
 Testet up
pptäcker båd
de livskraftigaa och ej livskkraftiga grupp A‐streptokkockbakterie
er och kan gee ett positivt

resultat u
utan levandee organismerr.
 Luftvägsinfektioner, inklusive
i
faryyngit, kan orrsakas av streeptokocker från
f
andra seerogrupper än
ä grupp A,

n från andra patogener.
p
och även
 Sofia Stre
ep A FIA kom
mmer inte attt skilja mellan asymtomaatiska bärare
e av grupp A‐‐streptokocker från dem

som uppvvisar strepto
okockinfektio
on.7
 Ett negattivt testresultat kan uppsstå om nivån
n av antigen i ett prov är under detekkteringsgränssen i testet

eller om provet samlaades in, tran
nsporteradess eller förvaraades felaktiggt.
 Underlåtenhet att följa testproce
eduren kan påverka
p
testrresultatet och/eller göra testresultateet ogiltigt.
 För patie
enter med symtom och ett negativt antigentest bör en uppfölljande odlingg göras.1
 Testresulltaten måste
e utvärderas tillsammanss med andra kliniska dataa som finns tillgängliga
t
fö
ör läkaren.
 Ett negattivt resultat utesluter
u
inte att det finn
ns någon ann
nan infektion
n.
 Ett positiivt resultat utesluter
u
intee samtidiga in
nfektioner med
m andra paatogener.

FÖRVÄNTA
F
ADE VÄRD
DEN
Grupp
G
A‐streeptokocker svvarar för omkring 19 % av alla övre lu
uftvägsinfekttioner.8 Infekktion är vanligast på
vintern
v
och u
under den tid
diga våren occh de flesta fallen
f
uppståår hos patien
nter som borr i tätbefolkade områden.
I överensstäm
mmelse med
d dessa siffro
or, och enligt den kliniskaa multicenterrstudie som genomförde
g
es av Quidel
under
u
2011 o
och 2012, vissade det sig att
a 17,4 % (1
128/736) av patienterna
p
m faryngitt hade positiva odlingar
med
för
f grupp A‐sstreptokockeer. Nästan häälften av dessa individer, 46 %, var kvvinnor. Indiviiderna var mellan
m
3 och
72
7 år och åttioåtta procent (647/736)) var barn (3 till 17 år).
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PRESTANDAEGENSKAPER
Sofia Strep A FIA‐resultat jämfört med cellodling
Resultatet för Sofia Strep A FIA jämfördes med vanliga bakterieodlingar och identifieringar i en klinisk
fältstudie av flera ställen. Denna studie genomfördes av sjukvårdspersonal under 2011 och 2012 på åtta (8)
olika platser i olika geografiska regioner inom USA och på två (2) platser i Australien. I denna spridda
patientnära undersökning togs två (2) svalgprov från 736 patienter med symtom som tydde på bakteriell
faryngit.
En provsticka transporterades på kalla isförpackningar till ett centralt referenslaboratorium, ströks på en
agarplatta med fårblod och odlades i upp till 48 timmar. Omedelbart efter att den ströks testades samma
sticka i den snabba Sofia Strep A FIA. Resultatet för Sofia Strep A FIA kontrollerades genom jämförelse av det
snabba testresultatet med det motsvarande resultatet för odlingen. Resultaten från denna analys presenteras
i tabell 2, 3a och 3b.
Tabell 2
Resultat för Sofia Strep A FIA: Kombinerad
Odling
Pos
Neg

Totalt:

Känsl = 90,6 % (116/128)
(95 % C.I. 84,3‐94,6 %)

Sofia Pos

116

24

140

Sofia Neg

12

584

596

Spec = 96,1 % (584/608)
(95 % C.I. 94,2‐97,3 %)

128

608

736

PPV = 82,9 % (116/140)

Totalt:

NPV = 98,0 % (584/596)
Föreg = 17,4 % (128/736)
Tabell 3a
Resultat för Sofia Strep A FIA: Läs nu‐läge
Känsl. = 89,3 % (100/112)

Odling
Pos

Neg

Totalt:

Sofia Pos

100

23

123

Sofia Neg

12

549

561

112

572

684

Totalt:

(95 % CI: 82,2‐93,8 %)
Spec. = 96,0 % (549/572)

(95 % CI: 94,0‐97,3 %)
PPV = 81,3 % (100/123)
NPV = 97,9 % (549/561)
Föreg. = 16,4 % (112/684)

Tabell 3b
Resultat för Sofia Strep A FIA: Gå ifrån‐läge
Känsl. = 100 % (16/16)

Odling
Pos

Neg

Totalt:

Sofia Pos

16

1

17

Sofia Neg

0

35

35

16

36

52

Totalt:

(95 % CI: 80,6‐100 %)
Spec. = 97,2% (35/36)

(95 % CI: 85,8‐99,5 %)
PPV = 94,1 % (16/17)
NPV = 100 % (35/35)
Föreg. = 30,8 % (16/52)
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Studier om reproducerbarhet
Sofia RSV FIA:s reproducerbarhet har utvärderats vid tre (3) olika laboratorier. Två (2) olika operatörer vid var
och en av klinikerna testade en serie kodade, planerade prover som förberetts i negativ klinisk matris,
omfattande alltifrån negativt till måttligt positivt grupp A‐streptokocker. Interlabb‐överensstämmelsen (tabell
4) för negativa prover var 96,7‐100 % och 96,7‐100 % för positiva prover. Intralabb‐överensstämmelsen (tabell
5) för alla prover låg mellan 97,5‐99,2 %.
Tabell 4
Sofia Strep A FIA:s Interlabb‐överensstämmelse gällande reproducerbarhetsstudie
Klinik

Låg neg
(inga bakterier)
(0 cfu/test)

Hög negativ (C5)
(1,5x103 cfu/test)

Låg positiv (C95)
(3,0x103 cfu/test)

Mod. Positiv (C3X)
(2,8x104 cfu/test)

1

30/30

30/30

28/30

30/30

2

30/30

29/30

30/30

30/30

3

30/30

28/30

29/30

30/30

Totalt

90/90

87/90

87/90

90/90

% generell
överensstämmelse
(95 % CI)

100 % (90/90)
(95,9‐100 %)

96,7 % (87/90)
(90,7‐98,9 %)

96,7 % (87/90)
(90,7‐98,9 %)

100 % (90/90)
(95,9‐100 %)

Tabell 5
Sofia Strep A FIA:s Interlabb‐överensstämmelse gällande reproducerbarhetsstudie

Klinik

Låg neg
(inga
bakterier)
(0 cfu/test)

Hög negativ
(C5)
(1,5x103 cfu/test)

Låg positiv
(C95)
(3,0x103 cfu/test)

Mod. Positiv (C3X)
(2,8x104 cfu/test)

% generell
överensstämmelse
(95 % CI)

1

30/30

30/30

28/30

30/30

98,3 % (118/120)
(94,1‐99,5 %)

2

30/30

29/30

30/30

30/30

99,2 % (119/120)
(95,4‐99,9 %)

3

30/30

28/30

29/30

30/30

97,5 % (117/120)
(92,9‐99,1 %)
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Detekteringsgräns
Detekteringsgränsen (LoD) för Sofia Strep A FIA bestämdes med tre (3) stammar av grupp A‐
streptokockpyrogener. LoD varierade mellan 9x103–2x104 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 6).
Tabell 6
Sofia Strep A FIA detektionsgränser för tre streptococcus pyogenes‐stammar
Stam

Minsta detekterbara nivå*

Bruno [CIP 104226]

1,86x104 cfu/test

CDC‐SS‐1402

9,24x103 cfu/test

CDC‐SS‐1460

2,34x104 cfu/test

cfu/test = kolonibildande enheter/test
*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen,
bakteriekulturen och koloniräkningen för att ge cfu/test.

Analytisk reaktivitet
Den analytiska reaktiviteten för Sofia Strep A FIA bestämdes med 15 stammar av streptokockpyrogener . Varje
stam som listas nedan i tabell 7 har gett positiva resultat i analysen.
Tabell 7
Analytisk reaktivitet
Streptococcus pyogenes‐stam

Testkvantitet*

Stam nr 1 (ATCC 19615)

6,5x104 cfu/test

Stam nr 2 (ATCC 700942)

7,4x104 cfu/test

Stam nr 3 (ATCC 700952)

8,3x104 cfu/test

Stam nr 4 (kliniskt isolat för fältstudien)

3,1x104 cfu/test

Stam nr 5 (kliniskt isolat för fältstudien)

7,6x10 cfu/test

Stam nr 6 (kliniskt isolat för fältstudien)

7,1x105 cfu/test

Stam nr 7 (kliniskt isolat för fältstudien)

6,3x104 cfu/test

Stam nr 8 (kliniskt isolat för fältstudien)

6,3x104 cfu/test

Stam nr 9 (kliniskt isolat för fältstudien)

5,3x104 cfu/test

Stam nr 10 (ATCC 700482)

6,5x104 cfu/test

Stam nr 11 (ATCC BAA 1315)

7,2x104 cfu/test

Stam nr 12 (ATCC 700459)

5,4x10 cfu/test

Stam nr 13 (ATCC 12203)

6,9x104 cfu/test

Stam nr 14 (ATCC 700944)

5,3x104 cfu/test

Stam nr 15 (kliniskt isolat för fältstudien)

7,0x104 cfu/test

4

4

cfu/test = kolonibildande enheter/test
*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakteriekulturen och
koloniräkningen för att ge cfu/test.
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Analytisk exakthet
Korsreaktivitet
Korsreaktiviteten för Sofia Strep A FIA utvärderades med totalt 61 bakterier som inte var grupp A‐
streptokockerbakteriella mikroorganismer och svampmikroorganismer samt 26 isolerade virus. Inga av de
organismer eller virus som anges nedan i tabell 8 visade några tecken på korsreaktivitet i analysen. När
organismerna i tabell 8 förblandades med grupp A‐streptokocker och testades i Sofia Strep A FIA var alla
resultat positiva, vilket också visar att de potentiella korsreaktanterna inte stör detektionen av grupp A‐
streptokocker.
Tabell 8
Analytisk exakthet och korsreaktivitet

Sofia Strep A FIA

Organism/virus

Testkvantitet*

Arcanobacterium haemolyticum

3x105 cfu/test

Bacteroides fragilis

3x107 cfu/test

Bordetella pertussis

3x107 cfu/test

Candida albicans

3x104 cfu/test

Corynebacterium diphtheria

3x105 cfu/test

Corynebacterium pseudodiphtheriticum

3x106 cfu/test

Enterococcus faecalis

3x106 cfu/test

Enterococcus faecium

3x10 cfu/test

Escherichia coli

1,5x107 cfu/test

6

Fusobacterium necrophorum

3x106 cfu/test

Haemophilus influenzae

3x107 cfu/test

Haemophilus parahaemolyticus

3x106 cfu/test

Klebsiella pneumoniae

3x107 cfu/test

Moraxella catarrhalis

3x106 cfu/test

Neisseria lactamica

3x106 cfu/test

Neisseria gonorrhoeae

3x106 cfu/test

Neisseria meningitidis

3x106 cfu/test

Neisseria sicca

3x107 cfu/test

Neisseria subflava

3x107 cfu/test

Proteus vulgaris

3x107 cfu/test

Pseudomonas aeruginosa

3x106 cfu/test

Serratia marcescens

3x10 cfu/test

Staphylococcus aureus

3x106 cfu/test

Staphylococcus epidermidis

3x106 cfu/test

Staphylococcus haemolyticus

3x105 cfu/test

Staphylococcus intermedius

3x105 cfu/test

Staphylococcus saprophyticus

3x106 cfu/test

Streptococcus anginosus

3x106 cfu/test

Streptococcus gordonii

3x10 cfu/test

Streptococcus mitis

3x104 cfu/test

Streptococcus mutans

3x106 cfu/test

Streptococcus oralis

3x106 cfu/test

7

4
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Organism/virus

Testkvantitet*

Streptococcus parasanguis

3x106 cfu/test

Streptococcus pneumoniae

3x10 cfu/test

Streptococcus salivarius

3x105 cfu/test

Streptococcus sanguinis

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp B‐stam nr 1

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp B‐stam nr 2

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp B‐stam nr 3

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp B‐stam nr 4

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp B‐stam nr 5

3x10 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp C‐stam nr 1

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp C‐stam nr 2

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp C‐stam nr 3

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp C‐stam nr 4

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp C‐stam nr 5

3x105 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp D‐stam nr 1

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp D‐stam nr 2

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp D‐stam nr 3

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp D‐stam nr 4

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp D‐stam nr 5

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp F‐stam nr 1

3x105 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp F‐stam nr 2

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp F‐stam nr 3

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp F‐stam nr 4

3x105 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp F‐stam nr 5

3x105 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp G‐stam nr 1

3x107 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp G‐stam nr 2

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp G‐stam nr 3

3x106 cfu/test

Streptococcus sp. Grupp G‐stam nr 4

3x106 cfu/test

Yersinia enterocolitica

3x106 cfu/test

6

6

Adenovirus typ 1

3x1011 TCID50/test

Adenovirus typ 3

3x105 TCID50/test

Adenovirus typ 4

1,5x10 TCID50/test

2

5

Adenovirus typ 5

3x10 TCID50/test

Adenovirus typ 11

3x104 TCID50/test

Coronavirus 229E

3x104 TCID50/test

Coronavirus OC43

3x104 TCID50/test

Coxsackievirus B5 (Faulkner)

3x106 TCID50/test

Cytomegalovirus

3x103 TCID50/test

ECHO‐virus typ 3

1,5x10 TCID50/test

Epstein‐Barr‐virus

3x107 TCID50/test

Herpes Simplex‐virus 1

3x104 TCID50/test

Herpes Simplex‐virus 2

3x104 TCID50/test

Influensa A H1N1

3x104 TCID50/test

4
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Organism/virus

Testkvantitet*

Influensa A H3N2

3x104 TCID50/test

Influensa B Hong Kong

3x10 TCID50/test

4

Influensa B Panama

1,5x104 TCID50/test

Influensa C Taylor

1,5x104 TCID50/test

Mässling (Edmonston)

3x104 TCID50/test

Påssjuka (Enders)

3x103 TCID50/test

Parainfluensavirus 1

3x104 TCID50/test

Parainfluensavirus 2

1,2 TCID50/test

Parainfluensavirus 3

3x10 TCID50/test

Parainfluensavirus 4A

3x104 TCID50/test

Rhinovirus typ 15

3x104 TCID50/test

Rhinovirus typ 1B

3x103 TCID50/test

6

cfu/test = kolonibildande enheter/ml TCID50/ml = 50 % vävnadskultur med smittsam dos
*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakteriekulturen och koloniräkningen
för att ge cfu/test. Viruskoncentrationerna bestämdes enligt vanliga virologimetoder, Reed‐Muench.

Interfererande ämnen
Flera receptfria produkter, helblod och blodagar har utvärderats och visat sig inte störa Sofia Strep A FIA vid
de nivåer som testades (tabell 9).
Tabell 9
Ämnen som inte interfererar
Ämne

Koncentration

Crest Pro‐Health Night Mint (Cetylpyridniumklorid)

25 % v/v

Listerine antiseptiskt medel (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol)

25 % v/v

Listerine Cool Mint (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol)

25 % v/v

Cepacol Dual Relief Spray (bensokain och mentol)

25 % v/v

Chloraseptic Max: Lindrande av halsont (fenol and glycerin)

25 % v/v

Children’s Dimetapp DM Cold & Cough Elixir (bromfeniramin maleat,
dextrometorfanbromväte och fenylefrinhydroklor)

25 % v/v

Children’s Wal‐Tap Elixir Cold & Allergy (bromfeniramin maleat och
fenylefrinhydroklor)

25 % v/v

Children’s Wal‐Tap DM Elixir Cold & Cough (bromfeniramin maleat,
dextrometorfanbromväte och fenylefrinhydroklor)

25 % v/v

Rite Aid Tussin CF (dextrometorfanbromväte, guaifenesin och
fenylefrinhydroklor)

25 % v/v

Robitussin Cough & Cold‐CF Max (dextrometorfanbromväte, guaifenesin och
fenylefrinhydroklor)

25 % v/v

Robitussin Nighttime Cough, Cold, & Flu (acetaminofen,
difenhydraminhydroklor, och fenylefrinhydroklor)

25 % v/v

Cepacol Sore Throat: Körsbärssmak (bensokain och mentol)

25 % w/v

Halls Cherry Mentholyptus (mentol)

25 % w/v

Halls Mentholyptus (mentol)

25 % w/v

Ricola Mountain Herb Throat Drops‐Sugar Free (mentol)

25 % w/v
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Ämne

Koncentration

Sucrets Complete‐Vapor Cherry (dikloninhydroklorid och mentol)

25 % w/v

Sucrets Complete‐Cool Citrus (dikloninhydroklorid och mentol)

25 % w/v

Chlorasceptic Throat Drops‐Cherry (fenol och glycerin)

25 % w/v

BreathSavers 3 Hour Mint‐Spearmint (cetylpyridiniumklorid)

25 % w/v

Tic Tac Freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol)

25 % w/v

Helblod

5 % v/v

Blodagar från får (5 % fårblod)

2,16 mg/ml

Blodagar från häst (5 % hästblod)

1,67 mg/ml

HJÄLP
Om du har några frågor om användningen av denna produkt ska du kontakta Quidels tekniska support på
nummer 800 874 1517 (gratis inom USA) eller +1‐858 552 1100 måndag till fredag, mellan 07:00 och 17:00
normaltid vid Stillahavskusten. Om du är utanför USA kan du kontakta din lokala återförsäljare eller skriva till
technicalsupport@quidel.com.
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