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TIL BRUG PÅ SOFIA OG SOFIA 2 

 
Til in vitro diagnostisk anvendelse. 
 
 

TILSIGTET BRUG 
Sofia S. pneumoniae FIA anvender immunofluorescens til kvalitativ påvisning af pneumokok-antigener i 
urinprøver fra patienter med lungebetændelse og i prøver med cerebrospinalvæske (CSF) fra patienter 
med meningitis. Resultaterne vil blive brugt som en hjælp til diagnosticering af både pneumokok-
pneumoni og pneumokok-meningitis.  Et negativt resultat udelukker ikke pneumokok-infektioner. 
Testresultater vil blive brugt sammen med oplysninger indhentet fra patientens kliniske evaluering og 
andre diagnostiske procedurer. 
 
Sofia S. pneumoniae FIA kan anvendes med Sofia eller Sofia 2. 
 
OVERSIGT OG FORKLARING 
Streptokok-pneumoni (SPN) er den førende årsag til samfundserhvervet pneumoni.1,2 SPN kan forårsage 
en lang række sygdomme fra infektioner i de øvre luftveje til invasiv pneumokok-infektion. SPN-
infektion er også forbundet med høj dødelighed – omkring 1,6 millioner mennesker forventes at dø af 
pneumokok-infektioner hvert år på verdensplan, og ca. 1 million af disse dødsfald er børn under fem år.³  
 
Pneumokok-infektioner forårsager også 50 % af alle tilfælde af meningitis i USA.4 Bakteriel meningitis er 
smitsom og normalt alvorlig. Sygdommen fører til komplikationer som hjerneskade, nedsat hørelse eller 
indlæringsvanskeligheder. Antibiotikabehandling af bakteriel meningitis kan være effektiv og skal 
påbegyndes så hurtigt som muligt. Passende antibiotikabehandling af de mest almindelige typer 
bakteriel meningitis kan reducere risikoen for død på grund af meningitis.5 

 
TESTPRINCIP 
Sofia S. pneumoniae FIA er en immunofluorescensbaseret lateral flowtest til brug med Sofia eller Sofia 2. 
Testen bruger rensede kanin-polyklonale antistoffer specifikke for pneumokok-cellevæg-polysaccharid-
antistof (CWPS) type 1 og 2 til at registrere og påvise CWPS-antigener. CWPS-antigener blev valgt for at 
sikre bred specificitet på tværs af alle pneumokok-serotyper.  
 
For at udføre testen tages en urin- eller cerebrospinalvæskeprøve, som overføres til prøvebrønden i 
testkassetten. Testkassetten anbringes i Sofia eller Sofia 2 i et automatisk defineret tidsrum 
(GÅ VÆK-tilstand) eller inkuberes på bordet, inden den sættes i Sofia eller Sofia 2 (LÆS NU-tilstand). 
Sofia eller Sofia 2 scanner teststrimlen og analyserer flourescens-signalet vha. metodespecifikke 
algoritmer. Sofia eller Sofia 2 viser derefter testresultatet (positivt, negativt eller ugyldigt) på skærmen. 
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MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER 
25 testsæt:  
 Individuelt indpakkede testkassetter (25): Polyklonalt kanin-anti-pneumokok  
 Små, klare 120 µl pipetter med fast volumen (25)  
 Pneumokok, Positiv kontrol (1): Opløsningen indeholder buffer med non-infektiøs pneumokok-

antigen 
 Negativ kontrol (1): Opløsningen indeholder buffer og pneumokok C-antigen  
 Indlægsseddel (1) 
 Kort referencevejledning (1) 
 Kvalitetskontrolkort (findes i boksen med sættet) 
 Printerpapir (1) 

 
MATERIALER PÅKRÆVET, MEN IKKE INKLUDERET I SÆT 
 Sofia eller Sofia 2 
 Kalibreringskassette (leveres med Sofia-installationspakken eller Sofia 2) 
 Stopur eller ur til brug i LÆS NU-tilstand 
 Prøveglas 

 
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
 Til in vitro diagnostisk brug. 
 Brug ikke sættets indhold efter den udløbsdato, der er trykt på ydersiden af æsken. 
 Overhold relevante forholdsregler under indsamling, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af 

patientprøver og brugt sætindhold.6 
 Det anbefales, at der bruges nitril- eller latexhandsker (eller tilsvarende) ved håndtering af 

patientprøver.6 
 Testkassetten og pipetterne med fast volumen må ikke genbruges.   
 Brugeren må ikke åbne folieposen med testkassetten, så den eksponeres for det omgivende miljø, 

før testkassetten er klar til øjeblikkelig brug. 
 Bortskaf og brug ikke testkassetter eller materialer, der er beskadigede. 
 Anvisningerne i indlægssedlen skal følges for at opnå nøjagtige resultater. 
 Kalibreringskassetten skal mellem brug opbevares forseglet i den dertil hørende opbevaringspose. 
 Utilstrækkelig eller forkert prøveindsamling, opbevaring og transport kan forårsage falsk negative 

testresultater. 
 Prøveindsamlings- og håndteringsprocedurer kræver specifik træning og vejledning. 
 Skriv ikke på testkassettens stregkode. Den bruges af Sofia eller Sofia 2 til at identificere den 

testtype, der køres. 
 Prøv ikke at scanne en testkassette mere end én gang. Stregkoden på testkassetten indeholder en 

unik identifikator, som forhindrer Sofia eller Sofia 2 i at udføre en læsning nr. 2 på en allerede 
scannet testkassette. Der vises en fejlmeddelelse, hvis en testkassette scannes mere end én gang. 

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

 Testning skal udføres i et område med tilstrækkelig ventilation. 
 Bortskaf beholdere og ubrugt indhold i henhold til gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse 

af klinisk risikoaffald. 
 Bær egnet beskyttelsestøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse ved håndtering af indholdet i dette 

sæt. 
 Vask hænderne grundigt efter håndtering. 
 For yderligere oplysninger om faresymboler, sikkerhed, håndtering og bortskaffelse af 

komponenterne i dette sæt henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), der findes på quidel.com. 
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SÆTTETS OPBEVARING OG STABILITET 
Opbevar sættet ved stuetemperatur 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), beskyttet mod direkte sollys. Sættets 
indhold er stabilt indtil udløbsdatoen, der er trykt på den ydre æske.  Må ikke nedfryses. 

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

Sofia - Procedure til kontrol af kalibreringen 
Proceduren til kontrol af kalibreringen er en påkrævet funktion, der kontrollerer Sofias optik og 
beregningssystemer ved hjælp af en specifik kalibreringskassette. Kalibreringskassetten sendes med 
Sofia-installationspakken.   

Vigtigt: Sørg for, at kalibreringskassetten opbevares i den medfølgende opbevaringspose mellem brug, 
så den beskyttes mod eksponering for lys.  

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

 

 

 

 

 

2. Følg anvisningerne, sæt kalibreringskassetten i 
Sofia, og luk skuffen. Sofia udfører automatisk 
kalibreringskontrollen uden behov for brugerinput. 
 

 

 

 

 

Sofia angiver, når kalibreringskontrollen er færdig. Tryk på OK for at gå tilbage til hovedmenuen. 

BEMÆRK: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal stedets supervisor og Quidel teknisk support 
kontaktes for assistance, mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00. Vestkysttid på 800.874.1517 
(i USA), +1 858.552.1100 (uden for USA), Fax: +1 858.455.4960, customerservice@quidel.com 
(kundeservice), technicalsupport@quidel.com (teknisk support), eller kontakt din lokale forhandler. 

  

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

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

 
 
 
 
 
 
2. Følg anvisningerne, sæt 

kalibreringskassetten i Sofia 2, og luk 
skuffen. Sofia 2 udfører automatisk 
kalibreringskontrollen inden for 1 minut 
uden behov for brugerinput. 
 

 
 
 
 
 
Sofia 2 angiver, når kalibreringskontrollen er færdig. Vælg  for at vende tilbage til skærmen Kør test. 
 
BEMÆRK: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal I kontakte supervisoren på stedet eller kontakte 
Quidel teknisk support for assistance, mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00 Vestkysttid på 
800.874.1517 (i USA), +1 858.552.1100 (uden for USA), Fax: +1 858.455.4960, 
customerservice@quidel.com (kundeservice), technicalsupport@quidel.com (teknisk support), eller 
kontakt din lokale forhandler. 
 
Indbygget procedurekontrol 
Sofia S. pneumoni FIA indeholder en indbygget funktion til kontrol af proceduren. Hver gang, der køres 
en test, scannes zonen for procedurekontrol af Sofia eller Sofia 2, og resultatet vises på Sofia eller  
Sofia 2 -skærmen.   

Fremstillerens anbefaling for daglig kontrol er at dokumentere resultaterne af disse indbyggede 
procedurekontroller for den første prøve, som testes hver dag.  Denne dokumentation logges 
automatisk i Sofia eller Sofia 2 sammen med hvert testresultat.  

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Et gyldigt resultat fra procedurekontrollen viser, at testen flyder korrekt, og at testkassettens 
funktionelle integritet er bibeholdt. Procedurekontrollen tolkes af Sofia eller Sofia 2, når testkassetten 
er blevet udviklet i 10 minutter.  Hvis testen ikke flyder korrekt, vil Sofia eller Sofia 2 angive, at 
resultatet er ugyldigt      . Hvis dette sker, skal proceduren gennemgås, og testen skal gentages med en 
ny patientprøve og en ny testkassette. 

   
 

 
 
Ekstern kvalitetskontrol 
Eksterne kontroller bruges til at påvise, at reagenserne og analyseproceduren fungerer efter hensigten. 
Quidel anbefaler, at der køres positive og negative eksterne kontroller: 
 Én gang for hver ny, uøvet operatør 
 Én gang for hver ny sætforsendelse - forudsat at hver individuel lot, der modtages i forsendelsen, 

testes 
 Som yderligere skønnet nødvendigt ifølge interne kvalitetskontrolprocedurer og i overensstemmelse 

med lokale, nationale og internationale bestemmelser eller akkrediteringskrav. 
 
Kontakt Quidel Customer kundeservice på 800.874.1517 (i USA) eller +1 858.552.1100 (uden for USA) for 
yderligere oplysninger om, hvordan man opnår ekstra eksterne kontroller, eller kontakt din lokale 
forhandler. 
 
Følg anvisningerne i pakkens indlægsseddel (som følger), eller Sofia eller Sofia 2 brugermanual ved 
testning af eksterne kontroller.  
 
  

Eksempel: Denne skærm viser et 
ugyldigt resultat på Sofia. 
 

Eksempel: Denne skærm viser et 
ugyldigt resultat på Sofia 2. 
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EKSTERN KVALITETSKONTROL – TESTPROCEDURE 
1. Fra hovedmenuen vælges Kør QC. 

 
2. Følg prompterne på skærmen, scan og QC-kortet (findes på sættets æske). 

 
3. Sofia og Sofia 2 vil bede brugeren vælge den ønskede tilstand (GÅ VÆK eller LÆS NU) og derefter 

køre de eksterne kontroller. 
 

4. Brug følgende procedure til at teste hver kontrolopløsning. Den positive kontroltest skal køres først 
efterfulgt af den negative kontrol.  
a. Forbered en Kassette til positiv kontrol ved at tilføje 3 dråber af den positive kontrolvæske til 

prøvebrønden i en testkassette. Følg derefter anvisningerne på Sofia- eller Sofia 2-skærmen for 
at udvikle og analysere kassetten med positiv kontrol. 
 

b. Forbered en Kassette til negativ kontrol ved at tilføje 3 dråber af den negative kontrolvæske til 
prøvebrønden i en testkassette. Følg derefter anvisningerne på Sofia- eller Sofia 2-skærmen for 
at udvikle og analysere kassetten med negativ kontrol. 

 
5. Når både den positive og negative kontrol er kørt, vises resultaterne som "Vellykket" eller 

"Mislykket" på Sofia, eller  eller på Sofia 2. 
 

Der må ikke udføres patienttests eller rapporteres patienttestresultater, hvis ét eller begge 
kvalitetskontroltestresultater er mislykkede. Hvis både den positive og negative kontrol mislykkes, skal 
testningen gentages med nye positive og negative kontroller igen.  Hvis kun én af kontrollerne 
mislykkes, kan brugeren vælge at gentage både den positive og den negative kontrol ELLER kun at 
gentage den kontrol, der mislykkedes. Brugeren kan vælge "Spring over" på Sofias skærm eller  på 
skærmen på Sofia 2 for at springe den kontroltest over, der allerede er gennemført. Resultater af 
kvalitetskontrollen vil vise en kontroltest, der er sprunget over, som "ukendt" på Sofia eller som  på 
Sofia 2. 
 
Gentag testen eller kontakt Quidel teknisk support på 800.874.1517 (i USA) eller +1 858.552.1100 (uden 
for USA). 
 
INDSAMLING OG HÅNDTERING AF URINPRØVER  
Urinprøver skal indsamles i standard prøveglas. Borsyre kan anvendes som konserveringsmiddel. Hvis 
prøverne ikke kan testes umiddelbart efter indsamling, kan de opbevares ved stuetemperatur (15 °C to 
30 °C) og testes i løbet af 24 timer efter indsamling. Prøverne kan også opbevares nedkølet ved (2 °C til 
8 °C eller frosne ved -20 °C og testes inden for 15 dage. Sørg for at optø prøverne helt inden testning.  
 
INDSAMLING OG OPBEVARING AF CEREBROSPINALVÆSKEPRØVER  
CSF-prøver skal indsamles i standard prøveglas. Hvis prøverne ikke kan testes umiddelbart efter 
indsamling, kan de opbevares ved stuetemperatur (15 °C to 30 °C) og testes i løbet af 24 timer efter 
indsamling. Prøverne kan også opbevares nedkølet ved 2 °C til 8 °C og testes inden for 7 dage. 
 
TESTPROCEDURE (URIN OG CEREBROSPINALVÆSKE) 
Forholdsregler 
Folieposen med testkassetten må IKKE åbnes, før prøven er klar til at blive testet.  Anbring testkassetten 
på en ren og jævn flade. 
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Urin 
CSF 

Alle prøver skal opnå stuetemperatur, inden analysen kan påbegyndes. 
 
Kontrollér udløbsdatoen på hver testpakke eller på den ydre æske inden brug. Brug ikke en test, hvor 
udløbsdatoen på mærkatet er overskredet. 
 
1. Tjek, at Sofia eller Sofia 2 er indstillet til den ønskede tilstand: GÅ VÆK 

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

2. Fyld den medfølgende lille, klare 120 µl pipette med fast volumen med 
patientens urinprøve.  
 
Sådan fyldes pipetten med fast volumen med prøven fra patienten: 
a) Klem den øverste pipettebold GODT sammen.  
b) Bliv ved med at klemme, og anbring pipettespidsen i prøven. 
c) Mens pipettespidsen stadig er i den flydende prøve, gives slip 

på bolden for at fylde pipetten. 
 
3. Klem den øverste pipettebold godt sammen, så indholdet af  pipetten 

med fast volumen tømmes i testkassettens prøvebrønd.  Det er ok, hvis 
der er ekstra væske i overløbsbolden.  
 
BEMÆRK: Pipetten med fast volumen er designet til at indsamle og dispensere 
den korrekte mængde flydende prøve. Pipetten skal bortskaffes som klinisk 
risikoaffald. 
 

4. Gå straks til næste afsnit, ”Anvendelse af Sofia og Sofia 2”, for at 
færdiggøre testen. 

 
ANVENDELSE AF SOFIA OG SOFIA 2 
Tilstandene GÅ VÆK/LÆS NU 
Se brugervejledningen til Sofia eller Sofia 2 for driftsanvisninger.  
Sofia og Sofia 2 kan indstilles til to forskellige tilstande (GÅ VÆK og LÆS NU).  Procedurerne for hver 
tilstand er beskrevet herunder. 
 
GÅ VÆK-tilstand 
I GÅ VÆK-tilstand indsætter brugeren straks testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Brugeren vender derefter 
tilbage efter 10 minutter for at få testresultatet.  I denne tilstand vil Sofia og Sofia 2 automatisk time 
testudviklingen, inden de scanner og viser testresultatet. 
 
LÆS NU-tilstand 
Testen skal udvikles i SAMTLIGE 10 minutter, INDEN den anbringes i Sofia eller Sofia 2. 
 
Brugeren skal først anbringe testkassetten på bordet eller bænken i 10 minutter (uden for Sofia eller 
Sofia 2) og manuelt time dette udviklingstrin.  Derefter sætter brugeren testkassetten i Sofia eller 
Sofia 2.  I LÆS NU-tilstanden vil Sofia og Sofia 2 scanne og vise testresultatet i løbet af 1 minut. Bemærk: 
Resultaterne forbliver stabile i yderligere 10 minutter efter den anbefalede udviklingstid på 10 minutter. 
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KØR TEST PÅ SOFIA 
1. Indlæs bruger-id med stregkodescanneren, eller indtast data manuelt på tastaturet. 

 
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl scanner den forkerte stregkode, skal du bruge piletasterne på Sofias 
numeriske tastatur til at fremhæve feltet igen.  Derefter scannes igen med den korrekte stregkode, 
og den tidligere anvendte vil blive overskrevet af den korrekte stregkode. 
 

  

2. Indlæs bruger-id eller bestillingsnr. med stregkodescanneren, eller indtast data manuelt på 
tastaturet.  

     

 
3. Tryk på Start test, hvorefter skuffen i Sofia automatisk åbnes.  
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4. Kontrollér, at den korrekte udviklingstilstand, GÅ VÆK eller LÆS NU, er valgt. Sæt den klargjorte 
patienttestkassette i skuffen på Sofia, og luk forsigtigt skuffen. 

 

 
5. Sofia starter automatisk og viser sine fremskridt. I GÅ VÆK-tilstanden vil testresultaterne blive vist 

på skærmen i løbet af 10 minutter. I LÆS NU-tilstanden vil testresultaterne blive vist på skærmen i 
løbet af 1 minut. Se afsnittet Fortolkning af resultater. 
 

  
 
FORTOLKNING AF RESULTATER VED BRUG AF SOFIA 
Når testen er afsluttet, vil resultaterne blive vist på skærmen på Sofia. Resultaterne vil automatisk blive 
udskrevet på den indbyggede printer, hvis denne mulighed vælges. Testlinjerne, der er fluorescerende, 
kan ikke ses med det blotte øje. 
 
Skærmen på Sofia vil vise resultaterne for procedurekontrollerne som værende "gyldige" eller "ugyldige" 
og vil give et positivt eller negativt resultat for påvisning af pneumokokker. Hvis procedurekontrollerne 
er "ugyldige", skal patientens prøve testes igen med en ny testkassette. 
 
  

 

Eksempel: På skærmen ses det, at testen i GÅ 
VÆK-tilstand har 9 minutter og 44 sekunder 
tilbage. Sofia aflæser og viser resultaterne efter  
10 minutter. 
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Positive resultater: 

  
Negative resultater:  

  
Ugyldige resultater:  

 

Ugyldige resultater: Hvis testen er ugyldig, skal der udføres en ny test med en ny patientprøve og en ny 
testkassette. 

  

Eksempel: Denne skærm viser et ugyldigt 
resultat. 
 
 

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt 
positivt resultat for pneumokokker.  

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt 
negativt resultat for pneumokokker. 
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KØR TEST PÅ SOFIA 2 
1. Indlæs bruger-id med den indbyggede stregkodescanner, eller indtast data manuelt på 

skærmtastaturet. 
 
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl kommer til at scanne den forkerte stregkode, vælger du feltet igen for 
at fremhæve det igen. Derefter scannes igen med den korrekte stregkode, og den tidligere anvendte 
vil blive overskrevet af den korrekte stregkode. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 

 

 

3. Kontrollér, at den korrekte udviklingstilstand, GÅ VÆK eller LÆS NU, er valgt. Tryk på , og åbn 
skuffen på Sofia 2.  
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4. Sæt den klargjorte patienttestkassette i skuffen på Sofia 2, og luk skuffen forsigtigt. 
 

 

5. Sofia 2 starter automatisk og viser sine fremskridt, som vist i eksemplet herunder. I GÅ VÆK-
tilstanden vil testresultaterne blive vist på skærmen i løbet af 10 minutter. I LÆS NU-tilstanden vil 
testresultaterne blive vist på skærmen i løbet af 1 minut. Se afsnittet fortolkning af resultater.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Eksempel: På skærmen ses det, at testen i 
GÅ VÆK-tilstand har 7 minutter og 34 
sekunder tilbage. Sofia 2 aflæser og viser 
resultaterne efter 10 minutter. 
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FORTOLKNING AF RESULTATER VED BRUG AF SOFIA 2 
Når testen er færdig, vises resultaterne på skærmen på Sofia 2. Testlinjerne, der er fluorescerende, kan 
ikke ses med det blotte øje. 
 

Skærmen på Sofia 2 vil vise resultaterne for procedurekontrollerne som værende  eller  og vil give 
et  eller  resultat for påvisning af Streptokok-pneumoni. Hvis procedurekontrollerne er , skal 
patientens prøve testes igen med en ny testkassette. 

Positive resultater:  

 
 
Negative resultater:  
 

 
Ugyldige resultater:  
 

 
 

 

Denne skærm viser et ugyldigt resultat. 
 
 
Hvis testen er ugyldig, skal der udføres en ny 
test begyndende med Trin 1 og en ny 
testkassette. 
 

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt positivt 
resultat for pneumokokker.  
 

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt negativt 
resultat for pneumokokker.  
 



Sofia S. pneumoniae FIA Side 14 af 24 

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

testresultatet. 
 Hvis patientprøven ikke afmåles præcist, vil resultatet muligvis ikke være nøjagtigt. 
 Indholdet i dette sæt er til brug til kvalitativ påvisning af pneumokok-antigener fra urin- og CSF-

prøver. 
 Denne test påviser både levedygtige (levende) og ikke-levedygtige pneumokokker.  Testens ydeevne 

afhænger af mængden af antigener i prøven. 
 Et negativt testresultat kan opstå, hvis antigenindholdet i en prøve er under påvisningsgrænsen for 

testen, eller hvis prøven blev indsamlet eller transporteret på forkert måde. 
 Manglende overholdelse af testproceduren kan påvirke testens ydelse negativt og/eller ugyldiggøre 

testresultatet. 
 Testresultaterne skal evalueres sammen med andre kliniske data, som er tilgængelige for lægen. 
 Positive testresultater udelukker ikke samtidige infektioner med andre patogener. 
 Positive testresultater identificerer ikke specifikke pneumokok-serogrupper. 
 Negative testresultater er ikke beregnet til at være bestemmende i forhold til andre ikke-

pneumokok virale eller bakterielle infektioner. 
 Udførelsen af denne test er ikke evalueret til brug hos patienter uden tegn og symptomer på 

infektioner. 
 Positive og negative prædikative værdier afhænger i høj grad af prævalensen. Der er større 

sandsynlighed for falsk negative testresultater under topaktivitet, når sygdomsprævalensen er høj. 
Der er større sandsynlighed for falsk positive testresultater i perioder med lav pneumokok-aktivitet, 
når prævalensen er moderat til lav. 
 

FORVENTEDE VÆRDIER 
Antallet af positive pneumokok-tests vil variere afhængigt af håndteringen af prøver, anvendt 
påvisningsmetode, årstid og sygdomsprævalens. 
 
SOFIA S. PNEUMONIAE FIA-YDELSESKENDETEGN MED SOFIA 
Sofia S. pneumoniae FIA-ydelse med kliniske prøver og prøver tilsat analyt 
Ydelsen for Sofia S. pneumoniae FIA blev sammenlignet med en kommercielt tilgængelig hurtig 
pneumokok-antigentest, vha. et blindet panel af 251 kliniske positive og negative urinprøver. Hver prøve 
blev evalueret vha. Sofia S. pneumoniae FIA iht. anvisningerne i pakkens indlægsseddel og 
komparatortesten iht. anvisningerne i pakkens indlægsseddel. Resultaterne fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 
Sofia S. pneumoniae FIA Performance sammenlignet med en kommercielt tilgængelig kvalitativ test 

Urinprøver 

 Komparatortest Positiv overensstemmelse  = 100 % (15/15) 

 Pos. Neg.  (95 % CI = 76 %-100 %) 

Sofia pos. 15 10* Negativ overensstemmelse = 95,8 % (226/236) 

Sofia neg. 0 226  (95 % CI = 92 %-98 %) 

I alt 15 236 Overensstemmelse i alt = 96 % (241/251) 
(95 % CI = 93 %-98 %) 

*De 10 prøver, som var positive i følge Sofia S. pneumoniae FIA og negative i følge komparatortesten, 
blev koncentreret ved filtrering og testet igen med komparatortesten. Alle 10 prøver var positive i 
følge komparatortesten. Efter løsning af det afvigende resultat var negativ overensstemmelse i 
procent = 100 % (226/226). 
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Ydeevnen for Sofia S. pneumoniae FIA blev sammenlignet med en kommercielt tilgængelig hurtig 
pneumokok-antigentest ved brug af et panel bestående af 30 pneumokok-negative CSF-prøver tilsat 
intakt Streptococcus pneumoniae til en omtrentlig koncentration på 1,48E+03 CFU/ml. Resultaterne 
fremgår af tabel 2. 

Tabel 2 
Sofia S. pneumoniae FIA Performance sammenlignet med en kommercielt tilgængelig kvalitativ test 

CSF-prøver 

 Komparatortest   

 Pos. Neg.   

Sofia pos. 29 1 Positiv overensstemmelse  = 100 % (29/29) 

Sofia neg. 0 0  (95 % CI = 86 %-100 %) 

I alt 29 1   

 
 
Reproducerbarhedsundersøgelser 
Reproducerbarheden for Sofia S. pneumoniae FIA blev evalueret på to forskellige steder.  To operatører 
på hvert sted testede en række kodede, kunstige prøver, forberedt i negative urinmatricer, der 
omfattede negative, lavt positive og moderat positive prøver. Overensstemmelsen for alle prøver på 
hvert sted og mellem de to steder var 100 % (180/180). 
 
Påvisningsgrænse 
Påvisningsgrænsen (limit of detection, LOD) for Sofia S. pneumoniae FIA blev fastsat vha. rensede 
pneumokok cellevæg-polysaccharid (CWPS) antigen testet i urin og tre pneumokok-stammer testet i CSF 
(tabel 3 og 4). 

Tabel 3 
Påvisningsgrænse med CWPS i urin 

 Påvisningsgrænse 
(pg/ml) 

CWPS Antigen 55 

Tabel 4 
Påvisningsgrænse med bakteriestammer i CSF 

 Påvisningsgrænse 
(CFU/ml) 

Serotype 3 3,02E+02 
Serotype 14 9,00E+02 

Serotype 23F 4,93E+02 
 
 
Analytisk inklusivitet 
Analytisk inklusivitet blev påvist vha. 98 pneumokok-serogrupper. Alle stammer blev påvist ved de 
nedenfor anførte koncentrationer (tabel 5). 
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Tabel 5 
Serotype påvisningsniveauer 

 
Serotype Påvisningsniveau 
1 5,00E+03 CFU/ml 
2 5,00E+03 CFU/ml 
3 5,00E+03 CFU/ml 
4 5,00E+03 CFU/ml 
5 5,00E+03 CFU/ml 
6A 3,00E+04 CFU/ml 
6B 5,00E+03 CFU/ml 
6C 5,00E+03 CFU/ml 
6D 5,00E+03 CFU/ml 
6F 5,00E+03 CFU/ml 
6G 5,00E+03 CFU/ml 
6H 5,00E+03 CFU/ml 
7F 5,00E+03 CFU/ml 
7A 5,00E+03 CFU/ml 
7B 5,00E+03 CFU/ml 
7C 5,00E+03 CFU/ml 
8 5,00E+03 CFU/ml 
9A 5,00E+03 CFU/ml 
9L 5,00E+03 CFU/ml 
9N 5,00E+03 CFU/ml 
9V 5,00E+03 CFU/ml 
10F 8,99E+03 CFU/ml 
10A 5,00E+03 CFU/ml 
10B 5,00E+03 CFU/ml 
10C 5,00E+03 CFU/ml 
11F 5,00E+03 CFU/ml 
11A 1,80E+04 CFU/ml 
11B 5,00E+03 CFU/ml 
11C 5,00E+03 CFU/ml 
11D 5,00E+03 CFU/ml 
11E 5,00E+03 CFU/ml 
12F 5,00E+03 CFU/ml 
12A 5,00E+03 CFU/ml 
12B 5,00E+03 CFU/ml 
13 5,00E+03 CFU/ml 
14 5,00E+03 CFU/ml 
15F 5,00E+03 CFU/ml 
15A 5,00E+03 CFU/ml 
15B 5,00E+03 CFU/ml 
15C 5,00E+03 CFU/ml 
16F 5,00E+03 CFU/ml 
16A 5,00E+03 CFU/ml 
17F 5,00E+03 CFU/ml 
17A 5,00E+03 CFU/ml 
18F 5,00E+03 CFU/ml 
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Serotype Påvisningsniveau 
18A 5,00E+03 CFU/ml 
18B 5,00E+03 CFU/ml 
18C 5,00E+03 CFU/ml 
19F 5,00E+03 CFU/ml 
19A 5,00E+03 CFU/ml 
19B 1,20E+04 CFU/ml 
19C 5,00E+03 CFU/ml 
20 5,00E+03 CFU/ml 
20A 5,00E+03 CFU/ml 
20B 1,00E+04 CFU/ml 
21 5,00E+03 CFU/ml 
22F 1,00E+04 CFU/ml 
22A 5,00E+03 CFU/ml 
23F 5,00E+03 CFU/ml 
23A 1,00E+04 CFU/ml 
23B 5,00E+03 CFU/ml 
24F 5,00E+03 CFU/ml 
24A 5,00E+03 CFU/ml 
24B 5,00E+03 CFU/ml 
25F 5,00E+03 CFU/ml 
25A 5,00E+03 CFU/ml 
27 1,00E+04 CFU/ml 
28F 5,00E+03 CFU/ml 
28A 5,00E+03 CFU/ml 
29 5,00E+03 CFU/ml 
31 5,00E+03 CFU/ml 
32F 1,00E+04 CFU/ml 
32A 5,00E+03 CFU/ml 
33F 5,00E+03 CFU/ml 
33A 5,00E+03 CFU/ml 
33B 5,00E+03 CFU/ml 
33C 5,00E+03 CFU/ml 
33D 5,00E+03 CFU/ml 
34 5,00E+03 CFU/ml 
35F 5,00E+03 CFU/ml 
35A 5,00E+03 CFU/ml 
35B 5,00E+03 CFU/ml 
35C 5,00E+03 CFU/ml 
36 5,00E+03 CFU/ml 
37 5,00E+03 CFU/ml 
38 5,00E+03 CFU/ml 
39 5,00E+03 CFU/ml 
40 5,00E+03 CFU/ml 
41F 5,00E+03 CFU/ml 
41A 5,00E+03 CFU/ml 
38 5,00E+03 CFU/ml 
39 5,00E+03 CFU/ml 
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Serotype Påvisningsniveau 
40 5,00E+03 CFU/ml 
41F 5,00E+03 CFU/ml 
41A 5,00E+03 CFU/ml 
42 5,00E+03 CFU/ml 
43 5,00E+03 CFU/ml 
44 5,00E+03 CFU/ml 
45 5,00E+03 CFU/ml 
46 5,00E+03 CFU/ml 
47F 5,00E+03 CFU/ml 
47A 5,00E+03 CFU/ml 
48 5,00E+03 CFU/ml 

 
Analytisk specificitet 
Krydsreaktivitet 
Sofia S. pneumoniae FIA blev evalueret for ydeevne med tilstedeværelse af potentielle krydsreaktive og 
forstyrrende organismer, der ofte findes i urinprøver. Dette studie påviste, at de nedenfor anførte 
organismer og koncentrationer ikke påvirkede ydeevnen for Sofia S. pneumoniae FIA (tabel 6). 
 

Tabel 6 
Analytisk specificitet og krydsreaktivitet 

Organism/Virus Koncentration  
CFU/ml (Bakterier), TCID50/ml (Virus) 

Acinetobacter baumannii (2) 1,0E+06 
Acinetobacter lwoffii 1,0E+06 
Acinetobacter sp 1,0E+06 
Adenovirus 3 1.0E+05 
Alcaligenes faecalis 1,0E+06 
Bacillus subtilis 1,0E+06 
Blastomyces dermatitidis 1:200 fortynding fra lager* 
Bordetella pertussis 1,0E+06 
Moraxella catarrhalis 1,0E+06 
Candida albicans (3) 1,0E+06 
Candida albicans stellatoides 1,0E+06 
Corynebacterium diphtheriae 1,0E+06 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum 1,0E+06 
Corynebacterium striatum 1,0E+06 
Enterobacter cloacae (4) 1,0E+06 
Enterococcus avium 1,0E+06 
Enterococcus durans 1,0E+06 
Enterococcus faecalis (6) 1,0E+06 
Escherichia coli (7) 1,0E+06 
Escherichia hermannii (2) 1,0E+06 
Flavobacterium meningosepticum 1,0E+06 
Flavobacterium sp 1,0E+06 
Gardnerella vaginalis 1,0E+06 
Haemophilus influenzae, type a 1,0E+06 
Haemophilus influenzae, type b 1,0E+06 
Haemophilus influenzae, type c 1,0E+06 
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Organism/Virus Koncentration  
CFU/ml (Bakterier), TCID50/ml (Virus) 

Haemophilus influenzae, type d 1,0E+06 
Haemophilus influenzae, type e 1,0E+06 
Haemophilus influenzae, type f 1,0E+06 
Haemophilus influenzae, ikke typebestemmelig (4) 1,0E+06 
Haemophilus parahaemolytica 1,0E+06 
Klebsiella oxytoca (2) 1,0E+06 
Klebsiella pneumonia (3) 1,0E+06 
Lactobacillus casei 1,0E+06 
Lactobacillus plantarum 1,0E+06 
Lactobacillus acidophilus 1,0E+06 
Lactobacillus fermentum 1,0E+06 
Lactobacillus leichmanni 1,0E+06 
Legionella pneumophila 1,0E+06 
Listeria monocytogenes 1,0E+06 
Micrococcus luteus (2) 1,0E+06 
Moraxella osloensis 1,0E+06 
Morganell morganii 1,0E+06 
Mycobacterium kansasii 1,0E+06 
Mycobacterium tuberculosis 1,0E+06 
Mycoplasma bovis 1,0E+06 
Mycoplasma pneumoniae 1,0E+06 
Neisseria cinerea 1,0E+06 
Neisseria gonorrhoeae (3) 1,0E+06 
Neisseria lactamica 1,0E+06 
Neisseria meningitidis 1,0E+06 
Neisseria ploysaccharea 1,0E+06 
Neisseria subflava 1,0E+06 
Nocardia farcinica 1:200 fortynding fra lager* 
Paracoccidiodes brasiliensis 1:200 fortynding fra lager* 
Parainfluenzae 1 1.0E+05 
Parainfluenzae 4a 1.0E+05 
Proteus mirabilis (2) 1,0E+06 
Proteus vulgaris (2) 1,0E+06 
Providencia stuartii 1,0E+06 
Pseudomonas aeruginosa (4) 1,0E+06 
Pseudomonas fluorescens 1,0E+06 
Pseudomonas stutzeri 1,0E+06 
Respiratorisk syncitialvirus 1.0E+05 
Rhinovirus 1.0E+05 
Salmonella enterica (3) 1,0E+06 
Salmonella enterica subsp arizonae 1,0E+06 
Serratia marcescens 1,0E+06 
Sphingobacterium multivorum 1,0E+06 
Staphylococcus aureus (6) 1,0E+06 
Staphylococcus epidermidis 1,0E+06 
Staphylococcus haemolyticus 1,0E+06 
Staphylococcus intermedius 1,0E+06 
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Organism/Virus Koncentration  
CFU/ml (Bakterier), TCID50/ml (Virus) 

Staphylococcus saprophyticus 1,0E+06 
Staphylococcus warneri 1,0E+06 
Staphylococcus xylosus 1,0E+06 
Staphylococcus sciuri 1,0E+06 
Staphylococcus lentus 1,0E+06 
Stenotrophomonas maltophilia 1,0E+06 
Streptococcus anginosus 1,0E+06 
Streptococcus bovis 1,0E+06 
Streptococcus pyogenes (2) 1,0E+06 
Strep Group B (7) 1,0E+06 
Streptococcus agalactiae (Grp B) 1,0E+06 
Strep Group C 1,0E+06 
Strep Group F 1,0E+06 
Strep Group G 1,0E+06 
Streptococcus mutans 1,0E+06 
Streptococcus parasanginis 1,0E+06 
Streptococcus sanguinis 1,0E+06 
Trichomonas vaginalis 1,0E+06 

  *Stor mængde ag, svamp i trådform 
 
Forstyrrende substanser 
Det blev bestemt, at følgende substanser, der ofte findes i urin, ikke påvirkede ydeevnen for Sofia S. 
pneumoniae FIA ved de nedenfor anførte koncentrationer (tabel 7). 
 

Tabel 7 
Ikke-forstyrrende substanser 

Substans Koncentration 
Acetylsalicylsyre 3,62 mmol/l 
Amoxicilin 206 µmol/l 
Ascorbinsyre 100 mg/dl 
Bilirubin 20 mg/dl 
Ciprofloxacin 0,22 mg/ml 
Erythromycin 0,067 mg/ml 
Glucose 2000 mg/dl 
Hæmoglobin 1000 mg/dl 
Ibuprofen 2,425 mmol/l 
Minocyklin 34 µmol/l 
Penicillin 2 µg/ml 
Protein - BSA 500 mg/dl 
Rifampicin 0,09 mg/ml 
Tetracyklin 34 µmol/l 
Triglycerider 37 mmol/l 
Urea 2000 mg/dl 
Urin pH 5 til pH 9 
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SOFIA S. PNEUMONIAE FIA YDELSESKENDETEGN MED SOFIA 2 
Analytisk metodesammenligning af Sofia S. pneumoniae FIA med Sofia og Sofia 2 
Sammenlignende ydeevne 
Sofia S. pneumonia FIAs ydeevne anvendt sammen med Sofia vs. Sofia 2 blev sammenlignet ved brug af 
et panel urinprøver på ét laboratorium. Negative urinprøver blev samlet og tilsat forskellige 
koncentrationer af S. pneumo-positiv kontrol-stamopløsning.  Panelelementerne spændte over en lang 
række negative og positive prøver fordelt på tværs af analysens dynamiske område. 
 
Resultaterne af sammenligningen af Sofia versus Sammenligningsresultaterne for Sofia 2 fremgår af 
Tabel 8 herunder. Den positive overensstemmelse var 96,5 %, og den negative overensstemmelse var 
98,5 %. 
 

Tabel 8 
Sofia S. pneumo FIA – Sofia vs. Sofia 2 sammenligning 

  Sofia   Pos. Neg. 

Sofia 2  

Pos. 110 1** Positiv overensstemmelse =  110/113 = 97,3 % 
(95 % CI = 92 % - 99 %) 

Neg. 3* 66 Negativ overensstemmelse =  66/67 = 98,5 % 
(95 % CI = 92 % - 100 %) 

I alt 113 67 Overensstemmelse i alt =  176/180 = 97,8 % 
(95 % CI = 94 % - 99 %) 

* Der var 3 uoverensstemmende Sofia 2 negative/Sofia positive resultater nær prøvernes skæringspunkt. 
**Der var 1 uoverensstemmelse i Sofia 2 positive/Sofia negative resultater nær prøvernes skæringspunkt. 

 

Sofia S. pneumoniae FIA-ydelse med kliniske urinprøver 
Sofia S. pneumoniae FIAs ydeevne blev sammenlignet med to kommercielt tilgængelige hurtige 
Streptococcus pneumoniae antigen-tests ved hjælp af et panel med 158 frosne arkivkliniske prøver med 
84 kendte positive og 74 kendte negative.  Hver prøve blev evalueret vha. Sofia S. pneumoniae FIA iht. 
anvisningerne i pakkens indlægsseddel og komparatortestenes indlægsseddel.  Resultaterne fremgår af 
Tabel 9 og 10. 
 

Tabel 9 
Sofia S. pneumoniae FIA Performance sammenlignet med en 

kommercielt tilgængelig kvalitativ test 
Urinprøver 

  
Komparatortest 

1 
 

 
  Pos. Neg.   

Sofia S. pneumoniae 

Pos. 84 3 Positiv overensstemmelse =  100 % (84/84) 
(95 % CI = 96 %-100 %) 

Neg. 0 71 Negativ overensstemmelse =  95,9 % (71/74) 
(95 % CI = 89 %-99 %) 

I alt 84 74 Overensstemmelse i alt =  98,1% (155/158) 
(95 % CI = 95 %-99 %) 
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Tabel 10 
Sofia S. pneumoniae FIA Performance sammenlignet med en  

kommercielt tilgængelig kvalitativ test 
Urinprøver 

  Komparatortest 2   
  Pos. Neg.   

Sofia S. pneumoniae 

Pos. 84 3 Positiv overensstemmelse =  97,7 % (84/86) 
(95 % CI = 92 %-99 %) 

Neg. 2 69 Negativ overensstemmelse =  95,8% (69/72) 
(95 % CI = 89 %-99 %) 

I alt 86 72 Overensstemmelse i alt =  96,8 % (153/158) 
(95 % CI = 93 %-97 %) 

 

Sofia S. pneumoniae FIA-ydelse med CSF-prøver tilsat analyt 

Ydeevnen for Sofia S. pneumoniae FIA blev sammenlignet med en kommercielt tilgængelig hurtig 
pneumokok-antigentest ved brug af et panel bestående af 50 pneumokok-negative CSF-prøver og 50 
CSF-prøver tilsat pneumokok cellevæg-polysaccharid-antigen (CWPS) til en omtrentlig koncentration på 
1,65E+02 pg/ml.  Resultaterne fremgår af tabel 11. 
 

Tabel 11 
Sofia S. pneumoniae FIA Performance sammenlignet med en  

kommercielt tilgængelig kvalitativ test  
CSF-prøver 

  Komparatortest 
  

  Pos. Neg.   

Sofia S. pneumonia 

Pos. 50 0 Positiv overensstemmelse =  100 % (50/50) 
(95 % CI = 93 %-100 %) 

Neg. 0 50 Negativ overensstemmelse =  100 % (50/50) 
(95 % CI = 93 %-100 %) 

I alt 50 50 Overensstemmelse i alt =  100% (100/100) 
(95 % CI = 96 %-100 %) 

 
 
Reproducerbarhedsundersøgelser 
Reproducerbarheden for Sofia S. pneumoniae FIA blev evalueret på to forskellige steder.  To operatører 
på hvert sted testede en række kodede, kunstige prøver, klargjort i negative urinmatricer, der omfattede 
negative, svagt positive og moderat positive prøver.  Den overordnede overensstemmelse for negative 
prøver var 100 % (60/60), for de svagt positive prøver kombineret var 90 % (54/60) og 100 % (60/60) for 
de moderat positive prøver. 
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ASSISTANCE 
Hvis du har spørgsmål om dette produkt eller vil rapportere et problem med testsystemet, bedes du 
ringe til Quidels tekniske upport på nummer 800.874.1517 (i USA) eller +1 858.552.1100, mandag til 
fredag, fra kl. 16:00 til kl. 02:00 dansk tid (7:00 til 17:00, Pacific Time). Uden for USA bedes du kontakte 
din lokale forhandler eller technicalsupport@quidel.com. 
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