Για χρήση με τον αναλυτή Sofia και Sofia 2
Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Απαλλαγή
Για in vitro διαγνωστική χρήση

Ένα Πιστοποιητικό Απαλλαγής απαιτείται για τη διεξαγωγή αυτής της εξέτασης σε πλαίσιο απαλλαγής κατά
CLIA. Η εξέταση αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εργαστήρια που πραγματοποιούν εξετάσεις
μέτριας και υψηλής πολυπλοκότητας. Για τη λήψη ενός Πιστοποιητικού Απαλλαγής, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κρατικό τμήμα υγείας. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή κατά CLIA
διατίθενται στον ιστότοπο των Κέντρων Medicare και Medicaid στο www.cms.hhs.gov/CLIA ή από το κρατικό
τμήμα υγείας.
Η αποτυχία τήρησης των οδηγιών ή τροποποίηση των οδηγιών του συστήματος εξέτασης θα έχει ως
αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις για ταξινόμηση απαλλαγής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η εξέταση Sofia Strep A+ FIA ανιχνεύει αντιγόνα Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α από φαρυγγικά επιχρίσματα
ασθενών με σημεία και συμπτώματα φαρυγγίτιδας, όπως πονόλαιμο. Όλα τα αρνητικά αποτελέσματα της
εξέτασης θα πρέπει να επιβεβαιώνονται είτε μέσω βακτηριακής καλλιέργειας είτε μέσω μίας εγκεκριμένης
από τον FDA μοριακής ανάλυσης, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τη λοίμωξη από
Στρεπτόκοκκο Ομάδας Α και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για τη θεραπεία. Η
εξέταση προορίζεται για επαγγελματική και εργαστηριακή χρήση επικουρικά για τη διάγνωση λοίμωξης από
Στρεπτόκοκκο Ομάδας Α.
Η εξέταση Sofia Strep A+ FIA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ο Στρεπτόκοκκος Ομάδας Α είναι μία από τις πιο συνήθεις αιτίες οξείας λοίμωξης του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος. Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία της φαρυγγίτιδας από Στρεπτόκοκκο Ομάδας
Α έχει καταδειχθεί ότι μειώνει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τις σοβαρές επιπλοκές, όπως ο ρευματικός
πυρετός και η σπειραματονεφρίτιδα.1, 2 Οι κύριοι τρόποι ταυτοποίησης των ειδών Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α
είναι μέσω της εφαρμογής καλλιέργειας, ανοσολογικών ή/και μοριακών διαδικασιών. Οι συμβατικές
διαδικασίες ταυτοποίησης του Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α από φαρυγγικά επιχρίσματα περιλαμβάνουν την
καλλιέργεια, απομόνωση και επακόλουθη ταυτοποίηση βιώσιμων παθογόνων στις 24 έως 48 ώρες και άνω
για τη λήψη αποτελεσμάτων.3,4 Οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων, όπως η εξέταση Sofia Strep A+
FIA, είναι μεταξύ των συχνότερα εφαρμοζόμενων διαγνωστικών βοηθημάτων για την ανίχνευση του
Στρεπτόκοκκου Ομάδας A, λόγω της ταχείας παροχής αποτελεσμάτων και της ευκολίας χρήσης. Πρόσφατα,
έχουν καταστεί διαθέσιμα διάφορα νέα in vitro διαγνωστικά εργαλεία που εφαρμόζουν τεχνολογίες μοριακής
ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων. Αυτά παρέχουν ταυτοποίηση Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α με υψηλή ακρίβεια σε
χρονικό διάστημα σημαντικά μικρότερο από 24 ώρες.
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ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η εξέταση Sofia Strep A+ FIA εφαρμόζει τεχνολογία ανοσοφθορισμού και χρησιμοποιείται με τον αναλυτή
Sofia και Sofia 2 για την ανίχνευση αντιγόνου Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α.
Η εξέταση Sofia Strep A+ FIA περιλαμβάνει την εκχύλιση των αντιγονικών συνιστωσών των βακτηρίων
Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α (GAS). Το δείγμα Επιχρίσματος του ασθενούς τοποθετείται στο Σωληνάριο
Αντιδραστηρίων που περιέχει το Διάλυμα Αντιδραστηρίων και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού
διαστήματος εκχυλίζονται τα βακτηριακά αντιγόνα, καθιστώντας τα πιο προσβάσιμα στα ειδικά αντισώματα.
Ένα κλάσμα του εκχυλισθέντος δείγματος διανέμεται στο φρεάτιο δείγματος της Κασέτας Εξέτασης. Από το
φρεάτιο δείγματος, το δείγμα μεταναστεύει μέσω μίας ταινίας εξέτασης που περιέχει διάφορα μοναδικά
χημικά περιβάλλοντα. Εάν υπάρχουν αντιγόνα Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α, θα δεσμευθούν από αντισώματα
μαζί με φθορίζοντα μικροσωματίδια που μεταναστεύουν μέσω της ταινίας εξέτασης. Τα φθορίζοντα
μικροσωματίδια που περιέχουν προσδεδεμένα αντιγόνα θα δεσμεύονται από αντισώματα σε μία
καθορισμένη θέση στην ταινία εξέτασης, όπου ανιχνεύονται από τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2. Εάν δεν
υπάρχουν αντιγόνα, τα φθορίζοντα μικροσωματίδια δεν θα παγιδεύονται από τα αντισώματα δέσμευσης
ούτε θα ανιχνεύονται από τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
Ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, η Κασέτα Εξέτασης είτε τοποθετείται εντός του αναλυτή Sofia ή Sofia 2 για
αυτόματη χρονομετρημένη ανάπτυξη της εξέτασης (Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]) είτε τοποθετείται
πάνω στον πάγκο προκειμένου να πραγματοποιηθεί πρώτα μη αυτόματη ανάπτυξη της εξέτασης και στη
συνέχεια τοποθετείται στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 για ανάγνωση (Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW]).
Ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα πραγματοποιήσει ανάγνωση, μέτρηση και ερμηνεία του σήματος
ανοσοφθορισμού με τη χρήση ειδικών για τη μέθοδο αλγορίθμων. Ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα εμφανίσει
τα αποτελέσματα της εξέτασης (Θετικό, Αρνητικό ή Άκυρο) στην οθόνη.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Κιτ 25 Εξετάσεων:
 Μεμονωμένα Συσκευασμένες Κασέτες Εξέτασης (25): Πολυκλωνικά αντισώματα κονίκλου κατά του











Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α
Σωληνάρια Αντιδραστηρίων (25)
Φιάλες Διαλύματος Αντιδραστηρίων (25): 4M Νιτρικό Νάτριο και 0,4N Υδροχλωρικό Οξύ εντός υάλινης
αμπούλας
Στείροι Φαρυγγικοί Στυλεοί από Rayon (25)
Διαυγείς Πιπέτες Σταθερού Όγκου των 120 µL (25)
Στυλεός Θετικού Ελέγχου (1): Ο στυλεός είναι επικαλυμμένος με αδρανοποιημένο σε θερμότητα, μη
λοιμώδη Στρεπτόκοκκο Ομάδας Α
Στυλεός Αρνητικού Ελέγχου (1): Ο στυλεός είναι επικαλυμμένος με αδρανοποιημένο με θερμότητα, μη
λοιμώδη Στρεπτόκοκκο Ομάδας C
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (1)
Συνοπτικές Οδηγίες Αναφοράς (1)
Κάρτα QC (βρίσκεται στο κουτί του κιτ)
Χαρτί Εκτυπωτή (1)
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ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΤ
 Χρονόμετρο ή ρολόι
 Αναλυτής Sofia ή Sofia 2
 Κασέτα Βαθμονόμησης (παρέχεται με τη Συσκευασία Εγκατάστασης του αναλυτή Sofia ή με τον αναλυτή
Sofia 2)
 Σύστημα στυλεού/μεταφοράς για καλλιέργεια ή εγκεκριμένη από τον FDA μοριακή μέθοδος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 Για in vitro διαγνωστική χρήση.
 Μη χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα του κιτ αφού παρέλθει η ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη
στην εξωτερική πλευρά του κυτίου.

 Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη συλλογή, τον χειρισμό, τη φύλαξη και την απόρριψη των

















δειγμάτων των ασθενών και των χρησιμοποιημένων περιεχομένων του κιτ.5
Συνιστάται η χρήση γαντιών από Νιτρίλιο ή Λάτεξ (ή ισοδύναμο υλικό) κατά τον χειρισμό των δειγμάτων
των ασθενών.5
Μην επαναχρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένες Κασέτες Εξέτασης, Σωληνάρια Αντιδραστηρίων, Πιπέτες
Σταθερού Όγκου, διαλύματα ή Στυλεούς Ελέγχου.
Η Κασέτα Βαθμονόμησης θα πρέπει να διατηρείται στην παρεχόμενη συσκευασία φύλαξης μεταξύ των
χρήσεων.
Για να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που παρέχονται στο
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.
Η ανεπαρκής ή ακατάλληλη συλλογή, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα λανθασμένα αποτελέσματα εξέτασης.
Οι διαδικασίες συλλογής και χειρισμού των δειγμάτων απαιτούν ειδική εκπαίδευση και καθοδήγηση.
Χρησιμοποιείτε τους Στυλεούς με άκρο από rayon, οι οποίοι παρέχονται με αυτή την ανάλυση, για τη
συλλογή φαρυγγικών δειγμάτων. Μη χρησιμοποιείτε στυλεούς με άκρο από αλγινικό ασβέστιο,
βαμβακοφόρους στυλεούς ή ξύλινους στυλεούς.
Ο χρήστης δεν θα πρέπει να ανοίγει ποτέ τη συσκευασία αλουμινίου της Κασέτας Εξέτασης εκθέτοντάς τη
στο φυσικό περιβάλλον έως ότου η Κασέτα Εξέτασης είναι έτοιμη για άμεση χρήση.
Απορρίψτε και μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Κασέτα Εξέτασης ή οποιοδήποτε υλικό που έχει
υποστεί φθορά.
Το Διάλυμα Αντιδραστηρίων περιέχει ένα όξινο διάλυμα. Εάν το διάλυμα έρθει σε επαφή με το δέρμα ή
τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού.
Η Φιάλη Διαλύματος Αντιδραστηρίων περιέχει γυαλί. Ανοίξτε τη προσεκτικά και πιέστε μόνο μία φορά για
να σπάσετε την αμπούλα.
Εάν απουσιάζει η υάλινη αμπούλα από τη Φιάλη Διαλύματος Αντιδραστηρίων, εάν το διάλυμα είναι
πράσινο πριν από το σπάσιμο της αμπούλας ή εάν το διάλυμα δεν γίνει πράσινο μετά το σπάσιμο του
γυαλιού και την ανακίνηση, απορρίψτε τη φιάλη και χρησιμοποιήστε μία άλλη Φιάλη Διαλύματος
Αντιδραστηρίων.
Μην αδειάζετε δείγματα από το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων στο φρεάτιο δείγματος της Κασέτας
Εξέτασης. Χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη Διαυγή Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 120 μL κατά την
προσθήκη του δείγματος στην Κασέτα Εξέτασης.
Εάν χρησιμοποιείτε τη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], ΜΗΝ αφήσετε την Κασέτα Εξέτασης να
αναπτυχθεί πάνω στον πάγκο πριν την τοποθετήσετε στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
Εάν χρησιμοποιείτε τη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW], αφήστε την Κασέτα Εξέτασης να
αναπτυχθεί για 5 ολόκληρα λεπτά ΠΡΙΝ την τοποθετήσετε στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
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 Μη σημειώνετε πάνω στον γραμμωτό κώδικα ή στο άνω μέρος της Κασέτας Εξέτασης. Αυτός









χρησιμοποιείται από τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 για την ταυτοποίηση του τύπου εξέτασης που
πραγματοποιείται και της ημερομηνίας λήξης της Κασέτας Εξέτασης.
Μην προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε ανάγνωση μίας Κασέτας Εξέτασης περισσότερες από μία
φορές. Ο γραμμωτός κώδικας της Κασέτας Εξέτασης περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο, το
οποίο θα εμποδίσει τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 να πραγματοποιήσει μία δεύτερη ανάγνωση μίας
προηγουμένως αναγνωσθείσας Κασέτας Εξέτασης. Ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί εάν μία
Κασέτα Εξέτασης αναγνωσθεί περισσότερες από μία φορές στον ίδιο αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
Καθώς το αντιδραστήριο ανίχνευσης είναι ένα φθορίζον σύμπλοκο, δεν θα σχηματιστούν ορατά
αποτελέσματα πάνω στην ταινία εξέτασης. Ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε έναν χώρο με επαρκή αερισμό.
Η απόρριψη των περιεκτών και των μη χρησιμοποιημένων περιεχομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις Ομοσπονδιακές, Πολιτειακές και Τοπικές απαιτήσεις.
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και εξοπλισμό προστασίας των οφθαλμών / του
προσώπου κατά τον χειρισμό των περιεχομένων αυτού του κιτ.
Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα κινδύνου, την ασφάλεια, τον χειρισμό και την
απόρριψη των περιεχομένων αυτού του κιτ, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο Φύλλο Δεδομένων
Ασφαλείας (SDS) που παρέχεται στον ιστότοπο quidel.com.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΤ
Το κιτ θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, 15°C έως 30°C, προστατευμένο από το άμεσο
ηλιακό φως. Τα περιεχόμενα του κιτ είναι σταθερά έως την ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη στο
εξωτερικό κυτίο. Να μην καταψύχεται.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Υπάρχουν τρεις τύποι Ποιοτικού Ελέγχου για τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 και την Κασέτα Εξέτασης: Διαδικασία
Ελέγχου Βαθμονόμησης, Χαρακτηριστικά Ενσωματωμένου Ελέγχου Διαδικασίας και Εξωτερικοί Έλεγχοι.

Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia
Σημείωση: Αυτή είναι μία διαδικασία «Ελέγχου Βαθμονόμησης».
Η Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 30 ημέρες. Ο αναλυτής Sofia
μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να υπενθυμίζει στον χρήστη να πραγματοποιεί τη Διαδικασία Ελέγχου
Βαθμονόμησης.
Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία απαραίτητη διαδικασία, η οποία ελέγχει τα οπτικά μέρη και τα
συστήματα υπολογισμού του αναλυτή Sofia με τη χρήση μίας ειδικής Κασέτας Βαθμονόμησης. Αυτή η Κασέτα
Βαθμονόμησης παρέχεται με τη Συσκευασία Εγκατάστασης του αναλυτή Sofia. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Χρήσης του Αναλυτή Sofia για λεπτομέρειες σχετικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης.
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Σημαντικό: Διασφαλίστε ότι η Κασέτα Βαθμονόμησης φυλάσσεται στην παρεχόμενη συσκευασία αλουμινίου
μεταξύ των χρήσεων για να προστατεύεται από την έκθεση στο
φως.
1. Για να ελέγξετε τη βαθμονόμηση του αναλυτή Sofia,
επιλέξτε «Βαθμονόμηση» από το Κύριο Μενού.

2. Ακολουθώντας τα μηνύματα προτροπής που εμφανίζονται
στην οθόνη, εισάγετε την Κασέτα Βαθμονόμησης στον
αναλυτή Sofia και κλείστε τη συρταρωτή υποδοχή. Ο
αναλυτής Sofia πραγματοποιεί τον Έλεγχο Βαθμονόμησης
αυτόματα εντός δύο λεπτών χωρίς να απαιτείται
παρέμβαση από τον χρήστη.

Όταν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης ολοκληρωθεί, μία ειδοποίηση του αναλυτή Sofia ενημερώνει τον χρήστη.
Επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης αποτύχει, ενημερώστε τον Επιτηρητή ή επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel για να λάβετε βοήθεια από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 π.μ. έως τις
5:00 μ.μ. (Ώρα Ειρηνικού) στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ) και στο 858.552.1100 (εκτός ΗΠΑ), Fax: 858.455.4960,
customerservice@quidel.com (Εξυπηρέτηση Πελατών), technicalsupport@quidel.com (Τεχνική Υποστήριξη) ή
επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia 2
Η Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 30 ημέρες. Ο αναλυτής Sofia 2
μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να υπενθυμίζει στον χρήση να πραγματοποιεί τη Διαδικασία Ελέγχου
Βαθμονόμησης.
Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία απαραίτητη διαδικασία, η οποία ελέγχει τα οπτικά μέρη και τα
συστήματα υπολογισμού του αναλυτή Sofia 2 με τη χρήση μίας ειδικής Κασέτας Βαθμονόμησης. Αυτή η
Κασέτα Βαθμονόμησης παρέχεται με τον αναλυτή Sofia 2. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του Αναλυτή Sofia
2 για λεπτομέρειες σχετικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης.
Σημαντικό: Διασφαλίστε ότι η Κασέτα Βαθμονόμησης φυλάσσεται στην παρεχόμενη συσκευασία αλουμινίου
μεταξύ των χρήσεων για να προστατεύεται από την έκθεση στο φως.
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1. Για να ελέγξετε τη βαθμονόμηση του αναλυτή
Sofia 2, επιλέξτε «Εκτέλεση Βαθμονόμησης»
από το Κύριο Μενού.

2. Ακολουθώντας τα μηνύματα προτροπής που
εμφανίζονται στην οθόνη, εισάγετε την Κασέτα
Βαθμονόμησης στον αναλυτή Sofia 2 και κλείστε τη
συρταρωτή υποδοχή. Ο αναλυτής Sofia 2
πραγματοποιεί τον Έλεγχο Βαθμονόμησης αυτόματα
εντός ενός λεπτού χωρίς να απαιτείται παρέμβαση
από τον χρήστη.
Όταν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης ολοκληρωθεί, μία ειδοποίηση
του αναλυτή Sofia 2 ενημερώνει τον χρήστη. Επιλέξτε
για
να επιστρέψετε στην οθόνη «Εκτέλεση Εξέτασης».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης αποτύχει, ενημερώστε τον Επιτηρητή ή επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel για να λάβετε βοήθεια από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 π.μ. έως τις
5:00 μ.μ. (Ώρα Ειρηνικού) στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ) και στο 858.552.1100 (εκτός ΗΠΑ), Fax: 858.455.4960,
customerservice@quidel.com (Εξυπηρέτηση Πελατών), technicalsupport@quidel.com (Τεχνική Υποστήριξη) ή
επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

Ενσωματωμένοι Έλεγχοι Διαδικασίας
Η εξέταση Sofia Strep A+ FIA περιέχει δύο ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ελέγχου της διαδικασίας. Για
καθημερινό ποιοτικό έλεγχο, ο παρασκευαστής συνιστά να τεκμηριώνεται ότι αυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι
πραγματοποιούνται για το πρώτο δείγμα που εξετάζεται κάθε ημέρα.
Ένας έλεγχος της διαδικασίας εκχύλισης παρέχεται μέσω μίας αλλαγής του χρώματος από διαυγές σε πράσινο
κατά την ανάμιξη του Διαλύματος Αντιδραστηρίων. Η χρωματική αλλαγή αποτελεί ένδειξη ακεραιότητας του
Διαλύματος Αντιδραστηρίων και, επίσης, ένδειξη ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας εκχύλισης.
Κάθε φορά που εκτελείται μία εξέταση στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2, οι έλεγχοι της διαδικασίας στην Κασέτα
Εξέτασης ερμηνεύονται από τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 και το αποτέλεσμα προβάλλεται στην οθόνη. Αυτές οι
πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 με κάθε αποτέλεσμα εξέτασης.
Ένα έγκυρο αποτέλεσμα από τους ελέγχους της διαδικασίας καταδεικνύει ότι ήταν σωστή η ροή του
εκχυλισθέντος δείγματος και ότι η λειτουργική ακεραιότητα της Κασέτας Εξέτασης διατηρήθηκε. Αυτός ο
έλεγχος της διαδικασίας ερμηνεύεται από τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 μετά την ανάπτυξη της Κασέτας
Εξέτασης για 5 λεπτά. Εάν η ροή του δείγματος δεν ήταν σωστή, ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα υποδείξει ότι
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το αποτέλεσμα είναι άκυρο. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, επιθεωρήστε τη διαδικασία και
επαναλάβετε την εξέταση με νέο δείγμα και νέα Κασέτα Εξέτασης.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα άκυρο αποτέλεσμα στον
αναλυτή Sofia.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα άκυρο αποτέλεσμα στον
αναλυτή Sofia 2.

Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται εξωτερικός έλεγχος για να καταδεικνύεται ότι τα αντιδραστήρια και η
διαδικασία ανάλυσης αποδίδουν σωστά.
Η Quidel συνιστά την εκτέλεση Θετικών και Αρνητικών Ελέγχων:

 μία φορά για κάθε μη εκπαιδευμένο χειριστή
 μία φορά για κάθε νέα αποστολή κιτ — υπό την προϋπόθεση ότι κάθε διαφορετική παρτίδα που
παραλαμβάνεται στην αποστολή έχει ελεγχθεί

 όπως κρίνεται επιπροσθέτως απαραίτητο από τις εσωτερικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και σε
συμφωνία με τους Τοπικούς, Πολιτειακούς και Ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή τις απαιτήσεις
πιστοποίησης.
Για την εκτέλεση των Εξωτερικών Ελέγχων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει πρώτα «Εκτέλεση QC» στο Κύριο
Μενού. Στη συνέχεια, όταν σας ζητηθεί, εισάγετε το ID Χρήστη και προχωρήστε σε ανάγνωση της Κάρτας QC
(βρίσκεται στη συσκευασία του κιτ). Η κάρτα αυτή παρέχει πληροφορίες ειδικές για την παρτίδα του κιτ,
συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παρτίδας και της ημερομηνίας λήξης.
Ο χρήστης θα επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση («ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW]) και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην εξέταση των Στυλεών Εξωτερικού Ελέγχου.
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Στυλεοί Θετικού και Αρνητικού Εξωτερικού Ελέγχου παρέχονται στο κιτ και θα πρέπει να εξετάζονται με τη
χρήση της Διαδικασίας Εξέτασης που παρέχεται σε αυτό το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή στις Συνοπτικές Οδηγίες
Αναφοράς. Ο Θετικός Έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται πριν από τον Αρνητικό Έλεγχο. Μετά την εκτέλεση
τόσο του Θετικού όσο και του Αρνητικού Ελέγχου, τα αποτελέσματα για καθέναν από τους ελέγχους θα
εμφανιστούν μαζί «Επιτυχία» ή «Αποτυχία» στον αναλυτή Sofia ή ως ή στον αναλυτή Sofia 2.
Μην πραγματοποιήσετε εξετάσεις δειγμάτων ασθενών και μην αναφέρετε αποτελέσματα εξετάσεων
δειγμάτων ασθενών εάν αποτύχει οποιοσδήποτε από τους ποιοτικούς ελέγχους. Επαναλάβετε την εξέταση ή
επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel πριν πραγματοποιήσετε εξέταση δειγμάτων ασθενών.
Εάν αποτύχουν τόσο ο Θετικός όσο και ο Αρνητικός Έλεγχος, επαναλάβετε δεύτερη φορά την εξέταση με
νέους Θετικούς και Αρνητικούς Ελέγχους. Εάν αποτύχει μόνο ένας Έλεγχος, ο χρήστης έχει την επιλογή
επανάληψης τόσο του Θετικού όσο και του Αρνητικού Ελέγχου Ή επανάληψης μόνο του Ελέγχου που
απέτυχε. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Παράλειψη» στην οθόνη του αναλυτή Sofia ή
στην

οθόνη του αναλυτή Sofia 2 για να παραλείψει την εξέταση του Ελέγχου που ήταν προηγουμένως
επιτυχημένη. Τα Αποτελέσματα QC θα εμφανίσουν μία εξέταση Ελέγχου που έχει παραλειφθεί ως
«άγνωστη» στον αναλυτή Sofia ή στον αναλυτή Sofia 2.
Επιπρόσθετοι Στυλεοί Εξωτερικού Ελέγχου μπορούν να ληφθούν ξεχωριστά κατόπιν επικοινωνίας με τις
Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών της Quidel στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ) ή στο 858.552.1100.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Χρησιμοποιείτε τους Στυλεούς από rayon, οι οποίοι παρέχονται στο κιτ, για τη συλλογή φαρυγγικών
δειγμάτων. Τα φαρυγγικά δείγματα θα πρέπει να συλλέγονται μέσω προτύπων κλινικών μεθόδων. Για την
πίεση της γλώσσας θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μεταλλικό γλωσσοπίεστρο ή ένα κουτάλι. Τρίψτε τον
Στυλεό στις αμυγδαλές και στο πίσω μέρος του φάρυγγα. Συμβουλευθείτε τις πρότυπες διαδικασίες
αναφοράς, όπως τη μέθοδο συλλογής που περιγράφεται από τον Facklam.6
Εάν απαιτείται καλλιέργεια για επιβεβαίωση αρνητικών αποτελεσμάτων στην εξέταση Sofia Strep A+ FIA,
ταυτοποίηση μικροοργανισμών ή/και εξέταση αντιμικροβιακής ευαισθησίας, θα πρέπει να συλλέγονται δύο
δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος – ένα για την εξέταση Sofia Strep A+ FIA και ένα δεύτερο για καλλιέργεια.
Εάν η επιβεβαίωση των αρνητικών αποτελεσμάτων στην εξέταση Sofia Strep A+ FIA πραγματοποιηθεί με τη
χρήση μίας εγκεκριμένης από τον FDA μοριακής ανάλυσης, θα πρέπει να συλλέγεται ένα ή περισσότερα
επιπρόσθετα φαρυγγικά επιχρίσματα με τη χρήση μίας συμβατής συσκευής συλλογής και μεταφοράς
δειγμάτων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η εξέταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο
παρασκευαστής της μοριακής ανάλυσης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Συνιστάται τα δείγματα των Επιχρισμάτων να υποβάλλονται σε επεξεργασία όσο το δυνατόν συντομότερα
μετά τη συλλογή τους. Τα επιχρίσματα μπορούν να διατηρούνται σε οποιοδήποτε καθαρό, στεγνό πλαστικό
σωληνάριο ή φάκελο έως και 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (23°C) ή σε συνθήκες ψύξης (2°C έως 8°C)
έως και 48 ώρες. Τα ακόλουθα υλικά μεταφοράς και οι ακόλουθες συνθήκες φύλαξης έχουν ελεγχθεί και
είναι επίσης αποδεκτά(-ές) (Πίνακας 1):
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Πίνακας 1
Συνιστώμενα Μέσα Μεταφοράς
Συνιστώμενες Συνθήκες Φύλαξης
Υλικά Μεταφοράς
BD BBL CultureSwab with Liquid Stuart Media (#220099)

2°C έως 8°C

Θερμοκρασία
Περιβάλλοντος

48 ώρες

48 ώρες

Επιπρόσθετα επιχρίσματα για καλλιέργεια θα πρέπει να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε συνθήκες που
έχει καταδειχθεί ότι διατηρούν τη βιωσιμότητα των μικροοργανισμών. Ακολουθήστε τις οδηγίες του
παρασκευαστή για την ειδική συσκευή συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων που θα χρησιμοποιείται.
Τα επιπρόσθετα επιχρίσματα για μοριακή εξέταση θα πρέπει να μεταφέρονται και να φυλάσσονται στις
συνθήκες που συνιστώνται από τον παρασκευαστή της μοριακής ανάλυσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Σημαντικό:
 Όλα τα κλινικά δείγματα και τα υλικά της εξέτασης θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν
από την έναρξη της εξέτασης.
 Μη χρησιμοποιήσετε το Διάλυμα Αντιδραστηρίων εάν είναι πράσινο πριν από το σπάσιμο της
γυάλινης αμπούλας ή εάν δεν γίνει πράσινο μετά το σπάσιμο της υάλινης αμπούλας.
 Εάν χρησιμοποιείτε τη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], μην αφήσετε την Κασέτα Εξέτασης να
αναπτυχθεί πάνω στον πάγκο πριν την τοποθετήσετε στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
 Εάν χρησιμοποιείτε τη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW], αφήστε την Κασέτα Εξέτασης να
αναπτυχθεί για 5 ολόκληρα λεπτά πριν την τοποθετήσετε στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
 Ημερομηνία λήξης: Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στο εξωτερικό κυτίο πριν από τη χρήση. Μη
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Κασέτα Εξέτασης μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην
ετικέτα.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 βρίσκεται στην επιθυμητή
ρύθμιση: «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW]. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Αναλυτή Sofia και Sofia 2» για
περισσότερες πληροφορίες.
2. Πιέστε ΜΙΑ ΦΟΡΑ για να σπάσετε την υάλινη αμπούλα εντός της

Φιάλης Διαλύματος Αντιδραστηρίων πριν από την εκτέλεση της
ανάλυσης.
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3. Ανακινήστε έντονα τη Φιάλη Διαλύματος Αντιδραστηρίων 5 φορές για να
αναμιχθούν τα διαλύματα. Το διάλυμα θα πρέπει να αποκτήσει πράσινο
χρώμα μετά το σπάσιμο της αμπούλας.

4. Προσθήκη Αντιδραστηρίου:
α) Χτυπήστε ελαφρά ή ανακινήστε τη Φιάλη Διαλύματος
Αντιδραστηρίων, προκειμένου όλο το υγρό να μετακινηθεί στο κάτω
μέρος.
β) Αφαιρέστε το πώμα.
γ) Αδειάστε αργά το Διάλυμα Αντιδραστηρίων στο Σωληνάριο
Αντιδραστηρίων έως και τη Γραμμή Πλήρωσης.

5. Προσθέστε τον Στυλεό με το δείγμα του ασθενούς στο Σωληνάριο
Αντιδραστηρίων. Αναμίξτε έντονα τα διαλύματα βυθίζοντας
επανειλημμένως τον Στυλεό 5 φορές εντός του Σωληναρίου.

6. Αφήστε τον Στυλεό εντός του Σωληναρίου Αντιδραστηρίων για 1

λεπτό.

7. Αναμίξτε ξανά έντονα το διάλυμα βυθίζοντας επανειλημμένως τον

Στυλεό 5 φορές εντός του Σωληναρίου.
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8. Εξάγετε όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό από τον Στυλεό πιέζοντας τον
στα εσωτερικά πλαϊνά τοιχώματα του Σωληναρίου ενώ αφαιρείτε τον
Στυλεό πραγματοποιώντας πλήρη περιστροφική κίνηση.
Απορρίψτε τον Στυλεό. σύμφωνα με το πρωτόκολλο απόρριψης
βιολογικά επικίνδυνων αποβλήτων.

9. Γεμίστε την παρεχόμενη Διαυγή Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 120 μL με το δείγμα:
Για να γεμίσετε την Πιπέτα Σταθερού Όγκου με το
δείγμα:
α) Πιέστε ΣΤΑΘΕΡΑ τον άνω σάκο και τοποθετήστε
το άκρο της Πιπέτας εντός του δείγματος.
β) Με το άκρο της Πιπέτας να εξακολουθεί να
βρίσκεται εντός του δείγματος, χαλαρώστε αργά
την πίεση στον άνω σάκο για να γεμίσει η
Πιπέτα.

10. Αδειάστε τα περιεχόμενα της Πιπέτας στο φρεάτιο δειγμάτων της
Κασέτας Εξέτασης πιέζοντας σταθερά τον άνω σάκο. Το επιπρόσθετο
υγρό που απομένει στον σάκο υπερχείλισης θα πρέπει να αφήνεται εκεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πιπέτα Σταθερού Όγκου έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή
και διανομή της σωστής ποσότητας δείγματος του ασθενούς. Απορρίψτε
την Πιπέτα στον περιέκτη απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων αποβλήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αδειάζετε το δείγμα από το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων.
Χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη Διαυγή Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 120
µL.

11. Προχωρήστε αμέσως στην επόμενη ενότητα, «Χρήση του Αναλυτή Sofia
και Sofia 2» για να ολοκληρώσετε την εξέταση.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA ΚΑΙ SOFIA 2
Ρυθμίσεις «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] / «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του αναλυτή Sofia ή Sofia 2 για οδηγίες λειτουργίας.
Ο αναλυτής Sofia και Sofia 2 μπορεί να λάβει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις («ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] και
«ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]). Οι διαδικασίες για κάθε ρύθμιση περιγράφονται πιο κάτω.

Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]
Στη ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], ο χρήστης εισάγει αμέσως την Κασέτα Εξέτασης στον αναλυτή Sofia
ή Sofia 2. Ο χρήστης επιστρέφει μετά από 5 λεπτά προκειμένου να λάβει το αποτέλεσμα της εξέτασης. Σε
αυτή τη ρύθμιση, ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα χρονομετρήσει αυτόματα την ανάπτυξη της εξέτασης πριν
προχωρήσει στη σάρωση του δείγματος και την προβολή του αποτελέσματος της εξέτασης.

Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]
Κρίσιμης σημασίας: Αφήστε την εξέταση να αναπτυχθεί για 5 ΟΛΟΚΛΗΡΑ λεπτά ΠΡΙΝ τοποθετήσετε την
κασέτα στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
Ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσει την Κασέτα Εξέτασης πάνω στον πάγκο για 5 λεπτά (εκτός του
αναλυτή Sofia ή Sofia 2) και να χρονομετρήσει ο ίδιος αυτό το βήμα ανάπτυξης της εξέτασης. Στη συνέχεια, ο
χρήστης εισάγει την Κασέτα Εξέτασης στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2. Στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW], ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα πραγματοποιήσει ανάγνωση του δείγματος και θα εμφανίσει τα
αποτέλεσμα της εξέτασης εντός 1 λεπτού. Σημείωση: Τα αποτελέσματα θα παραμένουν σταθερά για 5
επιπρόσθετα λεπτά μετά τον συνιστώμενο χρόνο ανάπτυξης των 5 λεπτών.

Συμβουλές για Εξέταση Παρτίδων
Προκειμένου να διευκολύνεται η εξέταση παρτίδων, ο χρήστης μπορεί να προετοιμάζει μία ή περισσότερες
Φιάλες Διαλύματος Αντιδραστηρίων πριν από την εξέταση των δειγμάτων. Ο χρήστης μπορεί να σπάει την
αμπούλα εντός κάθε Φιάλης Διαλύματος Αντιδραστηρίων, να ανακινεί τις φιάλες για να αναμιγνύει τα
διαλύματα και στη συνέχεια να φυλάσσει τις κλειστές Φιάλες πάνω στον πάγκο σε θερμοκρασία δωματίου
για έως και 12 ώρες χωρίς απώλεια δραστικότητας πριν από τη χρήση με δείγματα Επιχρίσματος.
Κρίσιμης σημασίας: Ο χρήστης δεν θα πρέπει να ανοίγει ποτέ τη συσκευασία αλουμινίου, εκθέτοντας την
Κασέτα Εξέτασης στο φυσικό περιβάλλον, έως ότου η κασέτα είναι έτοιμη για άμεση χρήση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA
1. Εισάγετε το ID Χρήστη χρησιμοποιώντας τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα χειρός ή καταχωρήστε τα
δεδομένα χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σαρώτετε εκ παραδρομής τον λάθος γραμμωτό κώδικα, χρησιμοποιήστε τα Πλήκτρα
Κατεύθυνσης στον αναλυτή Sofia για να επιλέξετε ξανά το πεδίο και απλώς σαρώστε ξανά τον σωστό
γραμμωτό κώδικα. Με αυτό τον τρόπο, ο σωστός γραμμωτός κώδικας θα αντικαταστήσει τον
προηγούμενο.
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2. Εισάγετε το ID Ασθενούς ή τον Αρ. Παραγγελίας χρησιμοποιώντας τον σαρωτή γραμμωτού

κώδικα χειρός ή καταχωρήστε τα δεδομένα χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου.

3. Πιέστε «Έναρξη Εξέτασης» και η συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia θα ανοίξει αυτόματα.
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4.

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή ρύθμιση ανάπτυξης της εξέτασης, «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή
«ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]. Εισάγετε την προετοιμασμένη Κασέτα Εξέτασης ασθενούς στη
συρταρωτή υποδοχή και κλείστε προσεκτικά τη συρταρωτή υποδοχή.

5. Ο αναλυτής Sofia θα ξεκινήσει αυτόματα και θα εμφανίζει την εξέλιξη της εξέτασης, όπως παρουσιάζεται
στο παράδειγμα πιο κάτω. Στη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], τα αποτελέσματα της εξέτασης θα
εμφανιστούν στην οθόνη σε περίπου 5 λεπτά. Στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW], τα
αποτελέσματα της εξέτασης θα εμφανιστούν στην οθόνη εντός 1 λεπτού. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων του αναλυτή Sofia.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ότι απομένουν 4 λεπτά,
13 δευτερόλεπτα εξέτασης στη
Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK
AWAY]. Ο αναλυτής Sofia θα
αναγνώσει και θα εμφανίσει τα
αποτελέσματα μετά από 5 λεπτά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA
Όταν η εξέταση ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην οθόνη του αναλυτή Sofia. Τα
αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν αυτόματα στον ενσωματωμένο εκτυπωτή εάν έχει γίνει αυτή τη
επιλογή. Οι Γραμμές Εξέτασης, οι οποίες είναι φθορίζουσες, δεν θα είναι ποτέ ορατές με γυμνό μάτι.
Η οθόνη του αναλυτή Sofia θα εμφανίσει τα αποτελέσματα για τον έλεγχο της διαδικασίας ως «έγκυρο» ή
«άκυρο» και θα παράσχει ένα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα για Στρεπτόκοκκο Α. Εάν ο έλεγχος της
διαδικασίας είναι «άκυρος», θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία νέα εξέταση με νέο δείγμα ασθενούς και νέα
Κασέτα Εξέτασης.
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Θετικά Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για Στρεπτόκοκκο Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει συλλοιμώξεις με άλλα
παθογόνα.

Αρνητικά Αποτελέσματα:
Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα έγκυρο αρνητικό
αποτέλεσμα για Στρεπτόκοκκο Α. Ένα
αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
λοίμωξη Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α. Τα
αρνητικά αποτελέσματα στην εξέταση Sofia
Strep A+ FIA θα πρέπει να επιβεβαιώνονται
μέσω καλλιέργειας ή μέσω μίας
εγκεκριμένης από τον FDA μοριακής
ανάλυσης για Στρεπτόκοκκο Ομάδας Α.
Άκυρα Αποτελέσματα:
Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα άκυρο αποτέλεσμα.
Άκυρο Αποτέλεσμα: Εάν η εξέταση είναι
άκυρη, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία
νέα εξέταση με νέο δείγμα ασθενούς και
νέα Κασέτα Εξέτασης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA 2
1. Εισάγετε το ID Χρήστη χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμωτού κώδικα ή καταχωρήστε
τα δεδομένα χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου που εμφανίζεται επί της οθόνης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν σαρώσετε εκ παραδρομής τον λάθος γραμμωτό κώδικα, επιλέξτε ξανά το πεδίο
χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής στον αναλυτή Sofia 2. Στη συνέχεια, απλώς σαρώστε ξανά τον σωστό
γραμμωτό κώδικα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον λανθασμένο γραμμωτό κώδικα.

2. Εισάγετε το ID Ασθενούς και τον Αρ. Παραγγελίας, εάν έχει εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τον σαρωτή
γραμμωτού κώδικα ή καταχωρήστε τα δεδομένα χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου που
εμφανίζεται επί της οθόνης.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή ρύθμιση ανάπτυξης της εξέτασης, «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή
«ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]. Πιέστε και ανοίξτε τη συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia 2.
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4. Εισάγετε την προετοιμασμένη Κασέτα Εξέτασης στη συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia 2 και κλείστε
τη συρταρωτή υποδοχή.

5. Ο αναλυτής Sofia 2 θα ξεκινήσει αυτόματα και θα εμφανίζει την εξέλιξη της εξέτασης, όπως
παρουσιάζεται στο παράδειγμα πιο κάτω. Στη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], τα αποτελέσματα
της εξέτασης θα εμφανιστούν στην οθόνη σε περίπου 5 λεπτά. Στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW], τα αποτελέσματα της εξέτασης θα εμφανιστούν στην οθόνη εντός 1 λεπτού. Ανατρέξτε στην
ενότητα Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων του αναλυτή Sofia 2.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή εμφανίζει ότι
απομένουν 2 λεπτά, 34 δευτερόλεπτα εξέτασης
στη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]. Ο
αναλυτής Sofia 2 θα αναγνώσει και θα
εμφανίσει τα αποτελέσματα μετά από 5 λεπτά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA 2
Όταν η εξέταση ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην οθόνη του αναλυτή Sofia 2. Οι Γραμμές
Εξέτασης, οι οποίες είναι φθορίζουσες, δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.
Η οθόνη του αναλυτή Sofia 2 θα εμφανίσει τα αποτελέσματα για τον έλεγχο της διαδικασίας ως
ή
και θα παράσχει ένα
ή
αποτέλεσμα για Στρεπτόκοκκο Α. Εάν ο έλεγχος της διαδικασίας είναι ,
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία νέα εξέταση με νέο δείγμα ασθενούς και νέα Κασέτα Εξέτασης.

Sofia Strep A+ FIA

Σελίδα 17 από 32

Θετικά Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για Στρεπτόκοκκο Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα
δεν αποκλείει συλλοιμώξεις με
άλλα παθογόνα.
Αρνητικά Αποτελέσματα:

Άκυρα Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα έγκυρο αρνητικό
αποτέλεσμα για Στρεπτόκοκκο Α. Ένα
αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
λοίμωξη Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α. Τα
αρνητικά αποτελέσματα στην εξέταση
Sofia Strep A+ FIA θα πρέπει να
επιβεβαιώνονται μέσω καλλιέργειας ή
μέσω μίας εγκεκριμένης από τον FDA
μοριακής ανάλυσης.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα άκυρο αποτέλεσμα.
Άκυρο Αποτέλεσμα: Εάν η εξέταση
είναι άκυρη, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί μία νέα εξέταση με
νέο δείγμα ασθενούς και νέα Κασέτα
Εξέτασης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 Τα περιεχόμενα αυτού του κιτ προορίζονται για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Στρεπτόκοκκου
Ομάδας Α από δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος.
 Η εξέταση ανιχνεύει τόσο βιώσιμα όσο και μη βιώσιμα βακτήρια Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α και μπορεί να
έχει θετικό αποτέλεσμα χωρίς την παρουσία ζώντων μικροοργανισμών.
 Οι αναπνευστικές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της φαρυγγίτιδας, μπορούν να προκληθούν από τον
Στρεπτόκοκκο από οροομάδες εκτός της Ομάδας Α, καθώς και από άλλα παθογόνα.
 Η εξέταση Sofia Strep A+ FIA δεν διαφοροποιεί τους ασυμπτωματικούς φορείς του Στρεπτόκοκκου
Ομάδας Α από εκείνους που εμφανίζουν Στρεπτοκοκκική λοίμωξη.7
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 Ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης μπορεί να προκύψει εάν το επίπεδο του αντιγόνου σε ένα δείγμα










είναι χαμηλότερο από το όριο ανίχνευσης της εξέτασης ή εάν το δείγμα έχει ληφθεί, μεταφερθεί ή
φυλαχθεί με ακατάλληλο τρόπο.
Η αποτυχία τήρησης της Διαδικασίας Εξέτασης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της εξέτασης
ή/και να καταστήσει άκυρο το αποτέλεσμα της εξέτασης.
Όλα τα αρνητικά αποτελέσματα στην εξέταση Sofia Strep A+ FIA θα πρέπει να επιβεβαιώνονται μέσω
καλλιέργειας ή μέσω μίας εγκεκριμένης από τον FDA μοριακής μεθόδου.
Μετέπειτα καλλιέργεια απαιτείται εάν ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση Sofia Strep A+
επιβεβαιωθεί μέσω μίας μοριακής μεθόδου και τα κλινικά συμπτώματα εμμένουν ή σε περίπτωση
έξαρσης οξέος ρευματικού πυρετού.
Στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW], ψευδώς αρνητικά ή/και άκυρα αποτελέσματα μπορεί να
προκύψουν εάν η Κασέτα Εξέτασης δεν επωαστεί για 5 ολόκληρα λεπτά πριν από την ανάγνωση.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με άλλα, διαθέσιμα στον
γιατρό, κλινικά δεδομένα.
Τα αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης δεν αποκλείουν πιθανές άλλες λοιμώξεις.
Τα θετικά αποτελέσματα εξέτασης δεν αποκλείουν συλλοιμώξεις με άλλα παθογόνα.
Τα Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus
mutans, Streptococcus parasanginis, οι Στρεπτόκοκκοι Ομάδας C, D και F, οι Αδενοϊοί Τύπου 1 και 3, ο Ιός
Epstein Barr και ο Ιός της Παρωτίτιδας (Enders) μπορεί να επηρεάσουν αυτή την ανάλυση.
Το αίμα, η βλεννίνη και τα Nacho Flavor Doritos μπορεί να επηρεάσουν την ανάλυση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Τα βακτήρια Στρεπτόκοκκου Ομάδας Α ευθύνονται για περίπου το 19% όλων των λοιμώξεων του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος.8 Η λοίμωξη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τον χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης,
με τα περισσότερα περιστατικά να προκύπτουν σε ασθενείς που ζουν σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες
περιοχές. Σε συμφωνία με αυτούς τους αριθμούς, στην πολυκεντρική κλινική μελέτη που διεξήχθη από την
Quidel κατά τη διάρκεια του 2014, το 21% (175/851) των ασθενών με φαρυγγίτιδα ήταν θετικοί σε
καλλιέργεια για Στρεπτόκοκκο A. Σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς, το 45%, ήταν άνδρες. Η ηλικία των
ασθενών κυμαινόταν από 3 έως 76 ετών και το 80% (685/851) ήταν παιδιά (ηλικίας 3 έως 17 ετών).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι ακόλουθες μελέτες πραγματοποιήθηκαν με την εξέταση Sofia Strep A+ και τον αναλυτή Sofia.
Απόδοση Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA έναντι Κυτταρικής Καλλιέργειας και έναντι Κυτταρικής Καλλιέργειας
με Αποσαφήνιση των Αποτελεσμάτων Μέσω PCR
Η απόδοση της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA στη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] με τον αναλυτή Sofia
συγκρίθηκε με τη συνήθη βακτηριακή καλλιέργεια και ταυτοποίηση και μία εγκεκριμένη από τον FDA
ανάλυση RT-PCR για Στρεπτόκοκκο Ομάδας Α σε μία πολυκεντρική κλινική μελέτη στην καθημερινή κλινική
πρακτική. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια
του 2014 σε 7 διαφορετικά, απαλλαγμένα κατά CLIA, κέντρα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές των
Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή την πολυκεντρική δοκιμή στο σημείο φροντίδας (POC) στην καθημερινή κλινική
πρακτική, δύο (2) δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος συλλέχθηκαν από οκτακόσιους πενήντα έναν (851)
ασθενείς με συμπτώματα ενδεικτικά βακτηριακής φαρυγγίτιδας.
Ένα δείγμα φαρυγγικού επιχρίσματος εξετάστηκε φρέσκο στο απαλλαγμένο κατά CLIA κέντρο στην εξέταση
Sofia Strep A+ FIA. Ένα δεύτερο δείγμα επιχρίσματος τοποθετήθηκε σε υλικό μεταφοράς και μεταφέρθηκε με
παγοκύστες σε ένα κεντρικό Εργαστήριο Αναφοράς. Το δείγμα επιχρίσματος ενοφθαλμίστηκε σε ένα τρυβλίο
με άγαρ αίματος προβάτου (SBA) και υποβλήθηκε σε καλλιέργεια για έως και 48 ώρες. Ένα τμήμα του υλικού
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μεταφοράς εξετάστηκε στη συνέχεια με την ανάλυση PCR. Η απόδοση της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA
προσδιορίστηκε μέσω σύγκρισης του αποτελέσματος της ταχείας εξέτασης FIA με το αποτέλεσμα της
αντίστοιχης καλλιέργειας (Πίνακας 2) με αποσαφήνιση των αντιφατικών αποτελεσμάτων της PCR στις
υποσημειώσεις.

Πίνακας 2
Απόδοση Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA σε Σύγκριση με την Καλλιέργεια
Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]
Καλλιέργεια
Θετικό Αρνητικό
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

Σύνολο:

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

Ειδικότητα = 94,4% (638/676)
164

38*

11**

638

175

676

(95% CI=92,4%-95,9%)

PPV = 81,2% (164/202)
NPV = 98,3% (638/649)

*Από τα 38 δείγματα που έδωσαν αντιφατικά αποτελέσματα, τα 24 ήταν θετικά για GAS
κατά την εξέταση με μία εγκεκριμένη από τον FDA μοριακή συσκευή, ενώ τα 14 ήταν
αρνητικά.
**Από τα 11 δείγματα που έδωσαν αντιφατικά αποτελέσματα, τα 3 ήταν αρνητικά κατά
την εξέταση με μία εγκεκριμένη από τον FDA μοριακή συσκευή, ενώ τα 8 ήταν θετικά.

Μελέτες Αναπαραξιμότητας
Η αναπαραξιμότητα της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA με τον αναλυτή Sofia αξιολογήθηκε σε 3 διαφορετικά
εργαστήρια. Δύο διαφορετικοί χειριστές σε κάθε κέντρο εξέτασαν μία σειρά κωδικοποιημένων,
κατασκευασμένων δειγμάτων, προετοιμασμένων σε αρνητική κλινική μήτρα, τα οποία κυμαίνονταν από
αρνητικά (απουσία βακτηρίων) έως μετρίως θετικά (3 x LOD) για Στρεπτόκοκκο Ομάδας Α. Η συμφωνία
μεταξύ των εργαστηρίων (Πίνακας 3) για τα αρνητικά δείγματα ήταν 90-100% και για τα θετικά δείγματα ήταν
87-100%.

Πίνακας 3
Μελέτη Αναπαραξιμότητας Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA, Συμφωνία Μεταξύ των Εργαστηρίων
Κέντρο
1
2
3
Σύνολο

Sofia Strep A+ FIA

Αρνητικό*
(C0)

Υψηλά Αρνητικό*
(C5)

Χαμηλά Θετικό**
(C95)

Μετρίως
Θετικό**
(C100)

30/30

27/30

27/30

30/30

30/30

29/30

23/30

30/30

30/30

25/30

28/30

30/30

90/90

81/90

78/90

90/90
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Κέντρο

Αρνητικό*
(C0)

Υψηλά Αρνητικό*
(C5)

Χαμηλά Θετικό**
(C95)

Μετρίως
Θετικό**
(C100)

% Συνολικής
Συμφωνίας
(Διάστημα
εμπιστοσύνης
95%)

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

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

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

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

*Μη ανιχνευμένα βακτήρια / σύνολο
*Ανιχνευμένα βακτήρια / σύνολο

Όριο Ανίχνευσης
Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την εξέταση Sofia Strep A+ FIA με τον αναλυτή Sofia προσδιορίστηκε με τη
χρήση 3 στελεχών του Streptococcus pyogenes Ομάδας A. Το LOD κυμαινόταν από 2,76E+03 έως 8,13E+03
μονάδες σχηματισμού αποικιών (cfu) / εξέταση (Πίνακας 4).

Πίνακας 4
Όρια Ανίχνευσης Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA
Στέλεχος
Bruno [CIP 104226]
CDC-SS-1402
CDC-SS-1460

Ελάχιστο Ανιχνεύσιμο Επίπεδο*
4,00E+03 cfu/εξέταση
8,13E+03 cfu/εξέταση
2,76E+03 cfu/εξέταση

cfu/εξέταση = μονάδες σχηματισμού αποικιών / εξέταση
*Τα επίπεδα των βακτηρίων προσδιορίστηκαν μέσω περιορισμού της αραίωσης,
βακτηριακής καλλιέργειας και καταμέτρησης αποικιών για τον υπολογισμό cfu/εξέταση.

Αναλυτική Αντιδραστικότητα
Η αναλυτική αντιδραστικότητα για την εξέταση Sofia Strep A+ FIA με τον αναλυτή Sofia καταδείχθηκε
με τη χρήση 21 στελεχών του Streptococcus pyogenes Ομάδας Α, τα οποία εξετάστηκαν σε 1,74E+04
μονάδες σχηματισμού αποικιών (cfu) / εξέταση (Πίνακας 5).
Πίνακας 5
Αναλυτική Αντιδραστικότητα
Στέλεχος Streptococcus pyogenes
Στέλεχος #1 (ATCC-19615)
Στέλεχος #2 (ATCC-700942)
Στέλεχος #3 (ATCC-700952)
Στέλεχος #4 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 52123)
Στέλεχος #5 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 52120)
Στέλεχος #6 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 62055)
Στέλεχος #7 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 52152)
Στέλεχος #8 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 62092)
Στέλεχος #9 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 52151)
Στέλεχος #10 (ATCC-700482)
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Στέλεχος Streptococcus pyogenes
Στέλεχος #11 (ATCC-BAA-1315)
Στέλεχος #12 (ATCC-700459)
Στέλεχος #13 (ATCC-12203)
Στέλεχος #14 (ATCC-700944)
Στέλεχος #15 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 52154)
Στέλεχος #16 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 5036)
Στέλεχος #17 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 5095)
Στέλεχος #18 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 5017)
Στέλεχος #19 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 5060)
Στέλεχος #20 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 5112)
Στέλεχος #21 (Κλινικό Απομονωμένο Στέλεχος - 5008)

Αναλυτική Ειδικότητα
Διασταυρούμενη Αντιδραστικότητα
Η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA με τον αναλυτή Sofia αξιολογήθηκε με
συνολικά 61 μη Στρεπτοκοκκικούς Ομάδας Α βακτηριακούς και μυκητιασικούς μικροοργανισμούς και 26 ιικά
απομονωμένα στελέχη. Δεν καταδείχθηκε οποιοδήποτε σημείο διασταυρούμενης αντιδραστικότητας στην
ανάλυση για οποιονδήποτε από τους μικροοργανισμούς ή τους ιούς που αναφέρονται πιο κάτω στον Πίνακα
6. Οι ίδιοι μικροοργανισμοί και ιοί που αναφέρονται στον Πίνακα 6 υποβλήθηκαν στην εξέταση Sofia Strep A+
FIA προαναμεμιγμένοι με Στρεπτόκοκκο Ομάδας Α.

Πίνακας 6
Διασταυρούμενη Αντιδραστικότητα
Μικροοργανισμός/Ιός

Συγκέντρωση Εξέτασης**

Arcanobacterium haemolyticum

3,00E+05 cfu/εξέταση

Bacteroides fragilis

3,00E+07 cfu/εξέταση

Bordetella pertussis

3,00E+07 cfu/εξέταση

Candida albicans

3,00E+04 cfu/εξέταση

Corynebacterium diphtheriae

3,00E+05 cfu/εξέταση

Corynebacterium pseudodiphtheriticum*

3,00E+06 cfu/εξέταση

Enterococcus faecalis*

1,40E+06 cfu/εξέταση

Enterococcus faecium

3,00E+06 cfu/εξέταση

Escherichia coli

1,50E+07 cfu/εξέταση

Fusobacterium necrophorum

3,00E+06 cfu/εξέταση

Haemophilus influenzae

3,00E+07 cfu/εξέταση

Haemophilus parahaemolyticus

3,00E+06 cfu/εξέταση

Klebsielle pneumoniae

3,00E+07 cfu/εξέταση

Moraxella catarrhalis

3,00E+06 cfu/εξέταση

Neisseria gonorrhoeae

3,00E+06 cfu/εξέταση

Neisseria lactamica

3,00E+06 cfu/εξέταση
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Μικροοργανισμός/Ιός

Συγκέντρωση Εξέτασης**

Neisseria meningitidis

3,00E+06 cfu/εξέταση

Neisseria sicca

3,00E+07 cfu/εξέταση

Neisseria subflava

3,00E+07 cfu/εξέταση

Proteus vulgaris

3,00E+07 cfu/εξέταση

Pseudomonas aeruginosa

3,00E+06 cfu/εξέταση

Serratia marcescens

3,00E+07 cfu/εξέταση

Staphylococcus aureus*

3,00E+06 cfu/εξέταση

Staphylococcus epidermidis

3,00E+06 cfu/εξέταση

Staphylococcus haemolyticus

3,00E+05 cfu/εξέταση

Staphylococcus intermedius

3,00E+05 cfu/εξέταση

Staphylococcus saprophyticus

3,00E+06 cfu/εξέταση

Streptococcus anginosus

3,00E+06 cfu/εξέταση

Streptococcus gordonii

3,00E+04 cfu/εξέταση

Streptococcus mitis

3,00E+04 cfu/εξέταση

Streptococcus mutans*

3,00E+06 cfu/εξέταση

Streptococcus oralis

3,00E+06 cfu/εξέταση

Streptococcus parasanginis*

3,00E+06 cfu/εξέταση

Streptococcus pneumoniae

3,00E+06 cfu/εξέταση

Streptococcus salivaris

3,00E+05 cfu/εξέταση

Streptococcus sanguinis

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας B Στέλεχος #1: Streptococcus agalactiae

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας B Στέλεχος #2

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας B Στέλεχος #3

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας B Στέλεχος #4

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας B Στέλεχος #5

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας C Στέλεχος #1

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας C Στέλεχος #2

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας C Στέλεχος #3

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας C Στέλεχος #4: Streptococcus dysgalactiae*

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας C Στέλεχος #5

3,00E+05 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας D Στέλεχος #1: Enterococcus casseliflavus

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας D Στέλεχος #2

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας D Στέλεχος #3*

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας D Στέλεχος #4: Enterococcus faecalis

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας D Στέλεχος #5: Enterococcus faecalis

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας F Στέλεχος #1

1,00E+05 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας F Στέλεχος #2

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας F Στέλεχος #3

1,00E+06 cfu/εξέταση
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Μικροοργανισμός/Ιός

Συγκέντρωση Εξέτασης**

Στρεπτόκοκκος Ομάδας F Στέλεχος #4*

3,00E+05 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας F Στέλεχος #5

3,00E+05 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας G Στέλεχος #1: Streptococcus dysgalactiae

3,00E+07 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας G Στέλεχος #2

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας G Στέλεχος #3

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας G Στέλεχος #4

3,00E+06 cfu/εξέταση

Στρεπτόκοκκος Ομάδας G Στέλεχος #5

3,00E+06 cfu/εξέταση

Αδενοϊός Τύπου 1*

3,00E+11 TCID50/εξέταση

Αδενοϊός Τύπου 3*

3,00E+05 TCID50/εξέταση

Αδενοϊός Τύπου 4

7,50E+03 TCID50/εξέταση

Αδενοϊός Τύπου 5

3,00E+05 TCID50/εξέταση

Αδενοϊός Τύπου 11

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Κορονοϊός 229E

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Κορονοϊός OC43

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός CoxsackieB5 (Faulkner)

3,00E+06 TCID50/εξέταση

Κυτταρομεγαλοϊός (Towne)

3,00E+03 TCID50/εξέταση

Echovirus Τύπου 3

1,50E+04 TCID50/εξέταση

Ιός Epstein Barr (EBV)*

3,00E+07 αντίγραφα
γονιδιώματος / εξέταση

Ιός Απλού Έρπητα 1

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός Απλού Έρπητα 2

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της γρίπης A/New Jersey/8/76 (H1N1)

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της γρίπης A/Victoria/3/75 (H3N2)

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της γρίπης B/Hong Kong/5/72

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της γρίπης B/Panama/45/90

1,50E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της γρίπης C/Taylor/1233/47

1,50E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της ιλαράς (Edmonston)

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της παρωτίτιδας (Enders)*

3,00E+03 TCID50/εξέταση

Ιός της παραγρίπης 1

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ιός της παραγρίπης 2

1,10E+05 TCID50/εξέταση

Ιός της παραγρίπης 3

6,80E+05 TCID50/εξέταση

Ιός της παραγρίπης 4A

3,00E+04 TCID50/εξέταση

Ρινοϊός Τύπου 2

3,00E+03 TCID50/εξέταση

Ρινοϊός Τύπου 15

3,00E+04 TCID50/εξέταση

cfu/εξέταση = μονάδες σχηματισμού αποικιών / εξέταση

TCID50/εξέταση = μολυσματική δόση 50% καλλιέργειας ιστού

*Αυτός ο μικροοργανισμός/ιός μπορεί να επηρεάσει αυτή την ανάλυση.
**Τα επίπεδα των βακτηρίων προσδιορίστηκαν μέσω περιορισμού της αραίωσης, βακτηριακής καλλιέργειας και
καταμέτρησης αποικιών για τον υπολογισμό cfu/εξέταση. Οι συγκεντρώσεις ιών προσδιορίστηκαν μέσω συνήθων ιολογικών
μεθόδων, Reed‐Muench.
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Αλληλεπιδρώσες Ουσίες
Διάφορα μη συνταγογραφούμενα (OTC) προϊόντα, πλήρες αίμα, βλεννίνη και αιματούχο άγαρ αξιολογήθηκαν
με την εξέταση Sofia Strep A+ FIA και τον αναλυτή Sofia στα επίπεδα που εξετάστηκαν (Πίνακας 7).

Πίνακας 7
Εξέταση Αλληλεπίδρασης
Ουσία
Στοματικό Διάλυμα Crest Pro-Health Deep Clean Mint (Χλωριούχο κετυλπυριδίνιο)
Στοματικό Διάλυμα Listerine Original Antiseptic (Ευκάλυπτος, Μέντα, Σαλικυλικό
μεθύλιο και Θυμόλη)
Στοματικό Διάλυμα Listerine Cool Mint Antiseptic (Ευκάλυπτος, Μέντα, Σαλικυλικό
μεθύλιο και Θυμόλη)
RiteAid Sore Throat Relief (Βενζοκαΐνη και Μέντα)
Chloraseptic Max Sore Throat (Φαινόλη και Γλυκερίνη)
Dimetapp Children’s Cold & Cough (Μηλεϊνική βρωμοφαινυραμίνη,
Δεξτρομεθορφάνη HBr και Φαινυλεφρίνη HCl)
RiteAid Children’s Cold & Allergy (Μηλεϊνική βρωμοφαινυραμίνη, Δεξτρομεθορφάνη
HBr και Φαινυλεφρίνη HCl)
CVS Children’s Cold & Cough DM (Μηλεϊνική βρωμοφαινυραμίνη, Δεξτρομεθορφάνη
HBr και Φαινυλεφρίνη HCl)
RiteAid Tussin Cough&Cold Mucus Relief CF (Δεξτρομεθορφάνη HBr, Γουαϊφενεσίνη
και Φαινυλεφρίνη HCl)
Robitussin Max Strength Multi-Symptom CF Max (Δεξτρομεθορφάνη HBr,
Γουαϊφενεσίνη και Φαινυλεφρίνη HCl)
Robitussin Night Time Multi-Symptom Cold CF (Ακεταμινοφαίνη, Διφαινυδραμίνη
HCl και Φαινυλεφρίνη HCl)
Cepacol Sore Throat Cherry (Βενζοκαΐνη και Μέντα)
Halls Triple Soothing Action Cherry (Μέντα)
Halls Triple Soothing Action Menthol-lyptus (Μέντα)
Ricola Natural Herb Cough Drops (Μέντα)
Sucrets Complete Vapor Cherry (Υδροχλωρική Δικλονίνη και Μέντα)
Chloraseptic Sore Throat Cherry (Φαινόλη και Γλυκερίνη)
BreathSavers Spearmint (Χλωριούχο κετυλπυριδίνιο)
Tic Tac Freshmints (Ευκάλυπτος, Μέντα, Σαλικυλικό μεθύλιο και Θυμόλη)
Cheetos, Flaming Hot
Doritos, Nacho Flavor
Φρέσκο Πλήρες Αίμα
Βλεννίνη
Άγαρ Αίματος Προβάτου (5% Αίμα Προβάτου)
Άγαρ Αίματος Αλόγου (5% Αίμα Αλόγου)

Συγκέντρωση
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% w/v
24% w/v
24% w/v
24% w/v
24% w/v
24% w/v
24% w/v
24% w/v
12% w/v
12% w/v*
75 µL/επίχρισμα**
4,3% w/v***
24% w/v
24% w/v

*Το προϊόν Nacho Flavor Doritos επηρέασε την ανάλυση σε συγκέντρωση 25% w/v
**Το Φρέσκο Πλήρες Αίμα επηρέασε την ανάλυση σε συγκέντρωση 100 µL/επίχρισμα
***Η υπογνάθια βλεννίνη βοοειδούς επηρέασε την ανάλυση σε συγκέντρωση 28,7 mg/mL
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Μελέτες Απαλλαγής κατά CLIA
Επιπροσθέτως της προοπτικής μελέτης της Ρύθμισης «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] που αναφέρεται πιο πάνω,
η ακρίβεια της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW] με τον αναλυτή
Sofia συγκρίθηκε με τη συνήθη βακτηριακή καλλιέργεια και ταυτοποίηση σε μία πολυκεντρική κλινική μελέτη
στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες
υγείας κατά τη διάρκεια του 2016 σε 3 διαφορετικά κέντρα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές των
Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία ήταν αντιπροσωπευτικά των εγκαταστάσεων στις οποίες πραγματοποιείται ο
έλεγχος για Απαλλαγή κατά CLIA. Σε αυτή τη μελέτη, τρία (3) φαρυγγικά επιχρίσματα συλλέχθηκαν
ταυτόχρονα από τριακόσιους εξήντα οκτώ (368) ασθενείς με συμπτώματα ενδεικτικά βακτηριακής
φαρυγγίτιδας.
Ένα επίχρισμα χρησιμοποιήθηκε για εξέταση συνήθους φροντίδας. Ένα δείγμα φαρυγγικού επιχρίσματος
εξετάστηκε φρέσκο στο κέντρο της μελέτης με την εξέταση Sofia Strep A+ FIA στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]. Το τρίτο δείγμα επιχρίσματος τοποθετήθηκε σε υλικό μεταφοράς και μεταφέρθηκε
με παγοκύστες σε ένα κεντρικό Εργαστήριο Αναφοράς για καλλιέργεια. Το δείγμα επιχρίσματος για καλλιέργεια
ενοφθαλμίστηκε σε ένα εκλεκτικό τρυβλίο με άγαρ αίματος προβάτου (SBA) και επωάστηκε για έως και 48
ώρες. Η ταυτοποίηση β-αιμολυτικών αποικιών πραγματοποιήθηκε με συνήθεις μεθόδους. Η απόδοση της
εξέτασης Sofia Strep A+ FIA προσδιορίστηκε μέσω σύγκρισης του αποτελέσματος της ταχείας εξέτασης FIA με
το αποτέλεσμα της αντίστοιχης καλλιέργειας (Πίνακας 8).

Πίνακας 8
Απόδοση Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA σε Σύγκριση με την Καλλιέργεια
Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]
Καλλιέργεια
Θετικό Αρνητικό
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

Σύνολο:

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

Ειδικότητα = 93,5% (246/263)
98

17*

7**

246

105

263

(95% CI=89,9%-95,9%)

PPV = 85,2% (98/115)
NPV = 97,2% (246/253)

*Από τα 17 δείγματα που έδωσαν αντιφατικά αποτελέσματα, τα 9 ήταν θετικά για GAS
κατά την εξέταση με μία εγκεκριμένη από τον FDA μοριακή συσκευή, ενώ τα 8 ήταν
αρνητικά.
**Από τα 7 δείγματα που έδωσαν αντιφατικά αποτελέσματα, τα 3 ήταν αρνητικά κατά
την εξέταση με μία εγκεκριμένη από τον FDA μοριακή συσκευή, ενώ τα 4 ήταν θετικά.

Πλησίον του Σημείου Αποκοπής της Μελέτης
Μία επιπρόσθετη μελέτη διεξήχθη για να καταδείξει ότι οι μη εκπαιδευμένοι χρήστες θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν την εξέταση με συνέπεια και ακρίβεια με τη χρήση ασθενώς αντιδραστικών δειγμάτων. Η
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μελέτη αποτελείτο από 3 διαφορετικά, απαλλαγμένα κατά CLIA κέντρα, όπου η εξέταση Sofia Strep A+ FIA και
ο αναλυτής Sofia αξιολογήθηκαν με τη χρήση κωδικοποιημένων, τυχαιοποιημένων συνόλων
προσομοιωμένων δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενός ασθενώς θετικού (C95 ‐ συγκέντρωση στη σημείο
αποκοπής της ανάλυσης) και ενός ασθενώς αρνητικού (C5 ‐ συγκέντρωση ακριβώς κάτω από το σημείο
αποκοπής της ανάλυσης). Δύο ή περισσότεροι χειριστές σε κάθε κέντρο (συνολικά 10 χειριστές) εξέτασαν το
σύνολο των δειγμάτων σε καθεμία από 10 ημέρες, σε διάστημα μίας περιόδου περίπου 2 εβδομάδων. Η
απόδοση της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA με τα δείγματα που ήταν πλησίον του σημείου αποκοπής της
ανάλυσης ήταν αποδεκτή κατά τη χρήση από μη εκπαιδευμένους χρήστες. Η εκατοστιαία συμφωνία με τα
αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε δείγμα παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9
Απόδοση της Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA με Δείγματα Πλησίον του Σημείου Αποκοπής
(Όλα τα Κέντρα)

Επίπεδο Δείγματος
Ασθενές Θετικό για
Στρεπτόκοκκο Α (C95)
Ασθενές Αρνητικό για
Στρεπτόκοκκο Α (C5)

Μη Εκπαιδευμένοι Χρήστες
Εκατοστιαία Συμφωνία
Διάστημα Εμπιστοσύνης
με τα Αναμενόμενα
95%
Αποτελέσματα
90% (54/60)*

79,9%-95,3%

97% (58/60)**

88,6%-99,1%

*Ανιχνευμένα βακτήρια / σύνολο
**Μη ανιχνευμένα βακτήρια / σύνολο

Απόδοση της Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA με τον Αναλυτή Sofia 2
Οι ακόλουθες μελέτες πραγματοποιήθηκαν για να καταδειχθεί ισοδυναμία μεταξύ του αναλυτή Sofia και
του αναλυτή Sofia 2 κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA.

Σύγκριση Μεθόδων
Η απόδοση της εξέτασης Sofia Strep A+ FIA στον αναλυτή Sofia έναντι του αναλυτή Sofia 2 συγκρίθηκε με
τη χρήση ενός συνόλου 200 κλινικών δειγμάτων. Αυτή η μελέτη στην καθημερινή κλινική πρακτική
διεξήχθη σε 3 εργαστηριακά κέντρα με τη χρήση πανομοιότυπων συνόλων γνωστών θετικών και αρνητικών
κλινικών δειγμάτων, κατασκευασμένων σε μία μοναδική αρνητική κλινική μήτρα. Κάθε κέντρο
χρησιμοποίησε 2 αναλυτές Sofia και 2 αναλυτές Sofia 2, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 6 όργανα
κάθε τύπου στη μελέτη. Εκατό (100) θετικά και εκατό (100) αρνητικά δείγματα ενσωματώθηκαν στα
σύνολα των δειγμάτων. Προετοιμάστηκαν τμήματα των συνόλων με τη χρήση του σημείου αποκοπής της
εξέτασης Sofia Strep A+ FIA για να στοχευθεί ένα μεγάλο εύρος αρνητικών δειγμάτων (C0 και C5) και
θετικών δειγμάτων, προκειμένου περίπου το 50% να βρίσκονται πλησίον του ορίου ανίχνευσης (C95) και τα
υπόλοιπα μετρίως θετικά δείγματα να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλο το εύρος της ανάλυσης (23 φορές το LOD, 4-5 φορές το LOD και >5 φορές το LOD). Όλα τα δείγματα ήταν κωδικοποιημένα και
χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των τυχαιοποιημένων συνόλων δειγμάτων. Συνολικά 200
δείγματα ανά κέντρο υποβλήθηκαν σε εξέταση, οδηγώντας σε συνολικά 600 αποτελέσματα.
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Τα αποτελέσματα της σύγκρισης του αναλυτή Sofia έναντι του αναλυτή Sofia 2 παρουσιάζονται πιο κάτω
στον Πίνακα 10. Η συμφωνία ως προς τα θετικά για Στρεπτόκοκκο Α δείγματα ήταν 99%, ενώ η συμφωνία
ως προς τα αρνητικά για Στρεπτόκοκκο Α δείγματα ήταν 97%.

Πίνακας 10
Σύγκριση Μεθόδων Αναλυτή Sofia έναντι Αναλυτή Sofia 2 για την Εξέταση Sofia Strep A+ FIA
Εκατοστιαία
Αναλυτής Sofia
Συμφωνία ως
Προς τα Θετικά 99% (369/374)
Θετικό Αρνητικό
Δείγματα = (95%CI=96,9%-99,4%)
Θετικό
Εκατοστιαία
στον
Συμφωνία ως
369
7β
Αναλυτή
Προς τα Αρνητικά 97% (219/226)
Sofia 2
Δείγματα = (95% CI=93,7%-98,5%)
Αρνητικό
στον
5α
219
Αναλυτή
Sofia 2
Σύνολο:

374

226

αΠέντε

ήταν τα αντιφατικά, αρνητικά στον αναλυτή Sofia 2 / θετικά στον αναλυτή Sofia, αποτελέσματα
για τον Στρεπτόκοκκο Α, τα οποία περιλάμβαναν 3 υψηλά αρνητικά (C5) και 2 πραγματικά αρνητικά (C0)
δείγματα. Τα 2 πραγματικά αρνητικά (C0) δείγματα που εμφάνισαν ψευδώς θετικά αποτελέσματα στον
αναλυτή Sofia φάνηκε ότι οφείλονταν σε μόλυνση.
βΕπτά

ήταν τα αντιφατικά, θετικά στον αναλυτή Sofia 2 / αρνητικά στον αναλυτή Sofia, αποτελέσματα
για τον Στρεπτόκοκκο Α, τα οποία περιλάμβαναν όλα τα υψηλά αρνητικά (C 5) δείγματα.

Αναπαραξιμότητα
Μία μελέτη αναπαραξιμότητας πραγματοποιήθηκε με την εξέταση Sofia Strep A+ FIA με τη χρήση του
αναλυτή Sofia 2 σε τρία διαφορετικά εργαστήρια, ένα από τα οποία ήταν της Quidel. Δύο έως τρεις
διαφορετικοί χειριστές σε κάθε κέντρο εξέτασαν ένα σύνολο εννέα κωδικοποιημένων, κατασκευασμένων
δειγμάτων, προετοιμασμένων σε αρνητική κλινική μήτρα, των οποίων οι συγκεντρώσεις κυμαίνονταν από
αρνητικές έως μετρίως θετικές για Στρεπτόκοκκο Α. Κάθε χειριστής εξέτασε ένα σύνολο δειγμάτων σε 5
διαφορετικές ημέρες σε διάστημα περίπου 1 εβδομάδας.* Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 6 αναλυτές Sofia 2. Η
συμφωνία μεταξύ των εργαστηρίων (Πίνακας 11) για την εξέταση Sofia Strep A+ FIA για όλα τα δείγματα
κυμαινόταν από 98,9% έως 100%.
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Πίνακας 11
Μελέτη Αναπαραξιμότητας Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA, Συμφωνία Μεταξύ των Εργαστηρίων –
με τον αναλυτή Sofia 2

Κέντρο

Μετρίως
Αρνητικό για
Ασθενές
Θετικό για
Στρεπτόκοκκο Θετικό για
Στρεπτόκοκκο
Α (C0)
Στρεπτόκοκκο
Α
Α (C95)
(2-3X LOD)

1

30/30

29/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

3
Σύνολο

30/30
90/90

30/30
89/90

30/30
90/90

% Συνολικής Συμφωνίας
(Διάστημα
εμπιστοσύνης 95%)

100%
(95,9-100%)

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

100%
(95,9-100%)

*Στο κέντρο 1, δύο διαφορετικοί χειριστές μοιράστηκαν την εξέταση ενός
συνόλου δειγμάτων, ο ένας χειριστής τις πρώτες τρεις ημέρες και ένας
διαφορετικός χειριστής για τις ημέρες 4 και 5.

Όριο Ανίχνευσης
Μία μελέτη για το όριο ανίχνευσης (LOD) πραγματοποιήθηκε για την εξέταση Sofia Strep A+ FIA με τον
αναλυτή Sofia και τον αναλυτή Sofia 2 με τη χρήση τριών στελεχών του Streptococcus pyogenes (Πίνακας 12).

Πίνακας 12
Εξέταση Sofia Strep A+ FIA - Όρια Ανίχνευσης
Στέλεχος
Bruno [CIP 104226]
CDC-SS-1402
CDC-SS-1460

Πλατφόρμα
Αναλυτής Sofia
Αναλυτής Sofia 2
Αναλυτής Sofia
Αναλυτής Sofia 2
Αναλυτής Sofia
Αναλυτής Sofia 2

Ελάχιστο Ανιχνεύσιμο Επίπεδο*
(cfu/εξέταση)
3,94E+04
4,07E+04
1,31E+05
1,60E+05
8,03E+04
7,45E+04

cfu/εξέταση = μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά εξέταση
*Τα επίπεδα των βακτηρίων προσδιορίστηκαν μέσω περιορισμού της αραίωσης, βακτηριακής
καλλιέργειας και καταμέτρησης αποικιών για τον υπολογισμό cfu/εξέταση.
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Μελέτη Απαλλαγής κατά CLIA
Μία μελέτη διεξήχθη για να καταδείξει ότι οι μη εκπαιδευμένοι χρήστες θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν την εξέταση με συνέπεια και ακρίβεια με τη χρήση ασθενώς αντιδραστικών δειγμάτων με
την εξέταση Sofia Strep A+ FIA και τον αναλυτή Sofia 2. Η μελέτη αποτελείτο από τρία (3) διαφορετικά,
απαλλαγμένα κατά CLIA κέντρα, όπου η εξέταση Sofia Strep A+ FIA αξιολογήθηκε με τη χρήση
κωδικοποιημένων τυχαιοποιημένων συνόλων προσομοιωμένων δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενός (1)
ασθενώς θετικού (C95 — συγκέντρωση στη σημείο αποκοπής της ανάλυσης) και ενός αρνητικού για
Στρεπτόκοκκο Α. Τρεις (3) χειριστές σε κάθε κέντρο (συνολικά 9 χειριστές) εξέτασαν το σύνολο των δειγμάτων
σε καθεμία από 10 ημέρες, σε διάστημα μίας περιόδου περίπου 2 εβδομάδων.(Πίνακας 13).

Πίνακας 13
Απόδοση της Εξέτασης Sofia Strep A+ FIA με Δείγματα Πλησίον του Σημείου Αποκοπής με τον αναλυτή Sofia 2
Μη Εκπαιδευμένοι Χρήστες
Επίπεδο
Δείγματος

Εκατοστιαία
Συμφωνία με τα
Αναμενόμενα
Αποτελέσματα*

Διάστημα Εμπιστοσύνης
95%

Ασθενές Θετικό
(C95)

100% (72/72)

93,9–100%

Αρνητικό (C0)

100% (72/72)

93,9 - 100%

ΒΟΗΘΕΙΑ
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ή εάν θέλετε να αναφέρετε ένα
πρόβλημα του συστήματος εξέτασης, παρακαλείστε να καλέσετε την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel στο
800.874.1517 (στις ΗΠΑ) ή στο 858.552.1100, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ.,
Ώρα Ειρηνικού. Εάν βρίσκεστε εκτός των ΗΠΑ, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας ή μέσω email στο
technicalsupport@quidel.com. Προβλήματα του συστήματος εξέτασης μπορούν επίσης να αναφέρονται στον
FDA μέσω του προγράμματος αναφοράς προβλημάτων ιατρικών προϊόντων MedWatch (τηλέφωνο:
800.FDA.1088, fax: 800.FDA.0178, http://www.fda.gov/medwatch).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. American Academy of Pediatrics. [Group Streptococcal Infection]. In: Pickering L.K., Baker C.J., Kimberlin
D.W., Long S.S., eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove
Village, IL: America Academy of Pediatrics; 2009:617-628
2. Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommer H.M., Upper Respiratory Tract Infection: General
Considerations, in the Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, W.B. Saunders Co., Philadelphia,
1980, pp. 177–183.
3. Versalovic J., Carroll K.C., Jorgensen J.H., Funke G., Landry M.L., Warnock D.W., eds. Manual of Clinical
Microbiology. 10th ed. ASM Press, Washington, DC. Chapter 20, Streptococcus, 2011, pp. 331-349.
4. Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommers H.M. The Biological and Clinical Basis of Infectious Disease,
1975, pp. 172–185.

Sofia Strep A+ FIA

Σελίδα 30 από 32

5. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and
Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007).
6. Facklam R.R. and Washington J.A. Manual of Clinical Microbiology 5th Edition, 1991, p. 24.
7. Rammelkamp C.H., Jr. Principles of Internal Medicine, 8th Edition, 1977, pp. 814-820.
8. Lauer B.A., Reller L.D., and Mirrett S., Journal of Clinical Microbiology, 17:338-340, 1983.

20274 – Sofia Strep A+ FIA – 25 Εξετάσεις
20276 – Sofia Strep A+ FIA – 25 Εξετάσεις

MDSS GmBH
Schiffgraben 41
30175 Ανόβερο,
Γερμανία

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 ΗΠΑ
quidel.com

Στυλεός

MDD 93/42/EEC

Emergo Europe
Χάγη
Ολλανδία

Puritan Medical Products Company
LLC
31 School Street
Guilford, Maine 04443-0149

1347100EL00 (01/18)

Sofia Strep A+ FIA

Σελίδα 31 από 32

Sofia Strep A+ FIA

Σελίδα 32 από 32

