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Käytettäväksi Sofia- ja Sofia 2 -laitteen kanssa 
CLIA-kompleksisuus:  Vapautettu 
 
Vain diagnostiseen in vitro -käyttöön.   
 
 
Vapautuksen sertifikaatti vaaditaan tämän testin suorittamiseksi CLIA-vapautetussa ympäristössä. Tätä testiä 
voivat käyttää myös kohtalaisen ja suuren kompleksisuuden testausta suorittavat laboratoriot. Vapautuksen 
sertifikaatin saat ottamalla yhteyttä oman valtiosi terveysministeriöön. Lisätietoja CLIA-vapautuksesta on 
saatavilla Medicare-keskuksista ja Medicaid-verkkosivustolta osoitteessa www.cms.hhs.gov/CLIA tai oman 
maasi terveysministeriöstä. 
 
Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai testijärjestelmän ohjeiden muokkaaminen johtaa siihen, että testi ei 
enää vastaa vapautusluokituksen vaatimuksia. 
 

Sofia Strep A+ FIA tunnistaa ryhmän A streptokokkiantigeenit kurkkunäytteistä potilailla, joilla on faryngiitin 
merkkejä ja oireita, kuten kipeä kurkku. Kaikki negatiiviset testitulokset tulee vahvistaa joko bakteeriviljelyllä 
tai FDA:n hyväksymällä molekyylikokeella, koska negatiiviset tulokset eivät sulje pois ryhmän A streptokokki-
infektiota, eikä niitä tule käyttää hoidon ainoana perusteena. Testi on tarkoitettu ammattilais- ja 
laboratoriokäyttöön ryhmän A streptokokki-infektion diagnosoinnin apuna. 
 
Sofia Strep A+ FIA -testiä voidaan käyttää Sofia- tai Sofia 2 -laitteen kanssa. 
 
YHTEENVETO JA SELVITYS  
Ryhmän A streptokokki on yksi yleisimmistä ylempien hengitystieinfektioiden syistä. Ryhmän A 
streptokokkifaryngiitin aikaisen diagnoosin ja hoidon on osoitettu vähentävän oireiden vakavuutta ja vakavia 
komplikaatioita, kuten reumaattinen kuume ja munuaiskerästulehdus.1, 2 Ryhmän A streptokokkilajin 
tunnistamisen ensisijaiset keinot ovat viljely sekä immunologiset ja/tai molekyylimenettelyt. Tavanomaiset 
menettelyt ryhmän A streptokokin tunnistamiseen kurkun näytteenottotikuista ovat elinkykyisen patogeenin 
viljely, eristäminen ja myöhempi tunnistus vähintään 24 tai 48 tunnin jälkeen tulosten saamiseksi.3, 4Nopeat 
antigeenin tunnistustestit, kuten Sofia Strep A+ FIA, ovat yleisimmin käytettyjä diagnostiikka-apukeinoja 
ryhmän A streptokokin tapauksessa, sillä käsittelyaika on lyhyt ja ne ovat helppokäyttöisiä. Viime aikoina on 
tullut saataville useita in vitro -diagnostiikkamenetelmiä, joissa hyödynnetään molekyylipohjaisia 
nukleiinihapon monistamisteknologioita. Näillä voidaan tunnistaa ryhmän A streptokokki suurella tarkkuudella 
24 tuntia merkittävästi lyhyemmässä ajassa.  
 
TESTIN PERIAATE  
Sofia Strep A+ FIA hyödyntää immunofluoresenssitekniikkaa, jota käytetään Sofia- tai Sofia 2 -laitteessa 
ryhmän A streptokokkiantigeenin tunnistamiseksi.  
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Sofia Strep A+ FIA -testissä ekstraktoidaan ryhmän A streptokokkibakteerin (GAS) antigeeniset komponentit. 
Potilaan näytteenottotikkunäyte laitetaan reagenssiliuosta sisältävään reagenssiputkeen, jonka aikana 
bakteeriantigeenit ekstraktoidaan, jotta ne ovat paremmin tiettyjen vasta-aineiden saavutettavissa. 
Ekstraktoidun näytteen osanäyte annostellaan testikasetin näytekuoppaan. Näytekuopasta näyte kulkee 
erilaisia yksilöllisiä kemiallisia olosuhteita kattavan testiliuskan läpi. Jos ryhmän A streptokokkiantigeenejä 
löytyy, vasta-aineet sitovat ne yhdessä fluoresoivien mikropartikkelien kanssa, jotka kulkevat testiliuskan läpi. 
Vasta-aineet kaappaavat sidottuja antigeenejä sisältävät fluoresoivat mikropartikkelit määritetyssä sijainnissa 
testiliuskassa, jossa Sofia tai Sofia 2 tunnistaa ne. Jos antigeenejä ei ole, kaappaajavasta-aineet eivät kaappaa 
fluoresoivia mikropartikkeleita eikä Sofia tai Sofia 2 tunnista niitä.  
 
Testikasetti asetetaan käyttäjän valinnan mukaisesti joko Sofia- tai Sofia 2 -laitteen sisään automaattisesti 
ajastettua kehitystä varten (WALK AWAY (POISTU) -tila) tai työtasolle tai -pöydälle manuaalisesti ajastettua 
kehitystä varten, missä tapauksessa näyte asetetaan tämän jälkeen Sofia tai Sofia 2 -laitteeseen skannausta 
varten ((READ NOW (LUE NYT) -tila). 
 
Sofia tai Sofia 2 lukee, mittaa ja tulkitsee immunofluoresenssisignaalin käyttäen menetelmäkohtaisia 
algoritmeja. Sofia tai Sofia 2 näyttävät testitulokset (positiivinen, negatiivinen tai hylätty) näytöllä.  
 
TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT REAGENSSIT JA MATERIAALIT  
25 testin pakkaus:  
 yksittäispakatut testikasetit (25): jäniksen polyklonaaliset ryhmän A streptokokin vasta-aineet  
 reagenssiputket (25)  
 reagenssiliuospullot (25): 4M:n natriumnitriitti ja 0,4N:n suolahappo lasiampullin sisällä  
 steriilit viskoosiset näytteenottotikut kurkulle (25)  
 kirkkaat 120 µL:n kiinteätilavuuksiset pipetit (25) 
 positiivinen tarkistusnäytteenottotikku (1): näytteenottotikku on päällystetty lämmöllä inaktivoidulla ei-

infektioperäisellä ryhmän A streptokokilla  
 negatiivinen tarkistusnäytteenottotikku (1): näytteenottotikku on päällystetty lämmöllä inaktivoidulla ei-

infektioperäisellä ryhmän C streptokokilla  
 pakkausseloste (1)  
 pikakäyttöopas (1)  
 laaduntarkastuskortti (pakkauksen laatikossa)  
 tulostinpaperi (1) 
 
MATERIAALIT, JOTKA EIVÄT KUULU PAKKAUKSEEN  
 ajastin tai kello 
 Sofia tai Sofia 2 
 kalibrointikasetti (toimitetaan Sofia-asennuspaketin tai Sofia 2 -laitteen mukana)  
 näytteenottotikku/kuljetusjärjestelmä viljelyyn tai FDA:n hyväksymään molekyylimenetelmään 
 
VAROITUKSET JA VAROTOIMET  
 Vain diagnostiseen in vitro -käyttöön.  
 Pakkauksen sisältöä ei saa käyttää laatikon ulkopuolelle painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.  
 Noudata asianmukaisia varotoimenpiteitä potilasnäytteitä otettaessa, käsiteltäessä, säilytettäessä, sekä 

niitä ja käytetyn pakkauksen sisältöä hävitettäessä.5  
 Potilasnäytteitä käsiteltäessä suositellaan nitriili- tai lateksikäsineiden (tai vastaavien) käyttöä.5  
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 Käytettyjä testikasetteja, kiinteätilavuuksisia pipettejä, reagenssiputkia, liuoksia ja 
tarkistusnäytteenottotikkuja ei saa käyttää uudelleen.  

 Kalibrointikasettia on säilytettävä käyttökertojen välillä sen mukana toimitetussa säilytyspussissa.  
 Noudata pakkausselosteen ohjeita tarkkojen tulosten aikaansaamiseksi.  
 Puutteellinen tai epäasianmukainen näytteenotto, säilytys tai kuljetus saattaa johtaa virheellisiin 

testituloksiin.  
 Näytteenotto- ja -käsittelymenettelyt edellyttävät erityiskoulutusta ja -ohjausta.  
 Käytä kurkkunäytteiden ottamiseen viskoosipäisiä näytteenottotikkuja, jotka toimitetaan tämän kokeen 

mukana. Älä käytä näytteenottotikkuja, jotka sisältävät kalsiumalginaattia tai joissa on vanupää tai puuvarsi.  
 Käyttäjän ei tule koskaan avata testikasetin foliopussia ja paljastaa testikasettia normaaliympäristölle 

ennen kuin testikasetti on valmis välitöntä käyttöä varten.  
 Vaurioituneita testikasetteja tai materiaaleja ei saa käyttää ja ne on hävitettävä.  
 Reagenssiliuos sisältää happopitoista liuosta. Mikäli liuos joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, 

huuhtele runsaalla vedellä.  
 Reagenssiliuospullo sisältää lasia; riko varovasti ja purista vain kerran ampullin rikkomiseksi. 
 Jos reagenssiliuospullossa ei ole lasiampullia, jos liuos on vihreää ennen ampullin rikkomista tai jos liuos ei 

muutu vihreäksi ennen lasin rikkomista ja ravistamista, hävitä se ja käytä toista reagenssiliuospulloa.  
 Näytteitä ei saa kaataa reagenssiputkesta testikasetin näytekuoppaan. Lisää näyte testikasettiin 

toimitukseen kuuluvan kirkkaan 120 µL:n kiinteätilavuuksisen pipetin avulla. 
 Jos käytät WALK AWAY (POISTU) -tilaa, ÄLÄ anna testikasetin kehittyä alustalla tai työtasolla ennen kuin 

asetat testikasetin Sofia- tai Sofia 2 -laitteeseen. 
 Jos käytät READ NOW (LUE NYT) -tilaa, anna testikasetin kehittyä koko 5 minuutin ajan ENNEN kuin asetat 

sen Sofia- tai Sofia 2 -laitteeseen. 
 Viivakoodin tai testikasetin päälle ei saa kirjoittaa mitään. Sofia tai Sofia 2 käyttää tätä suoritettavan testin 

ja testikasetin viimeisen käyttöpäivän tunnistamisessa.  
 Älä yritä skannata testikasettia useammin kuin kerran. Testikasetin viivakoodi sisältää uniikin tunnistimen, 

joka estää Sofia- tai Sofia 2 -laitteita lukemasta jo aiemmin skannattua testikasettia uudelleen. Jos testikasetti 
skannataan useammin kuin kerran, näkyviin tulee virheviesti samassa Sofia- tai Sofia 2 -laitteessa. 

 Koska havaitsemiseen käytetty reagenssi on fluoresoiva yhdiste, testiliuskaan ei muodostu mitään näkyviä 
tuloksia. Tulokset on tulkittava Sofia- tai Sofia 2 -laitteen avulla.  

 Testaus tulee suorittaa alueella, jossa on riittävä tuuletus. 
 Pakkaukset ja käyttämätön sisältö tulee hävittää alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten 

mukaisesti. 
 Käytä asianmukaista suojavaatetusta, käsineitä ja silmien-/kasvonsuojainta käsitellessäsi tämän 

pakkauksen sisältöä. 
 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. 
 Lisätietoja varoitusmerkeistä, turvallisuudesta, tämän pakkauksen komponenttien käsittelystä ja 

hävittämisestä saa käyttöturvallisuustiedotteesta, joka löytyy osoitteesta quidel.com. 

 
PAKKAUKSEN SÄILYTYS JA SÄILYVYYS  
Säilytä pakkaus huoneenlämmössä (15–30 °C), suojattuna suoralta auringonvalolta. Pakkauksen sisältö säilyy 
ulkopakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään asti. Ei saa pakastaa.  
 
LAADUNTARKASTUS  
Sofia- tai Sofia 2 -laitteelle ja testikasetille on kolme erilaista laaduntarkastusta: 
kalibroinnintarkastusmenettely, sisäänrakennetut menettelyntarkastustoiminnot ja ulkoiset tarkistukset.  
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Sofia-kalibroinnintarkastusmenettely 
Huom: Tämä on ”kalibroinnintarkastusta” koskeva menettely. 
 
Kalibroinnintarkastusmenettely on suoritettava 30 päivän välein. Sofia voidaan helposti määrittää 
muistuttamaan käyttäjää kalibroinnintarkastusmenettelyn suorittamisesta. 
 
Kalibroinnintarkastus on pakollinen toiminto, joka tarkistaa Sofian optiikka- ja laskentajärjestelmät tietyn 
kalibrointikasetin avulla. Tämä kalibrointikasetti toimitetaan Sofia-asennuspaketin mukana. Lisätietoa 
kalibroinnintarkastusmenettelystä on Sofia-käyttöohjeessa.  
 
Tärkeää: Varmista, että kalibrointikasettia säilytetään käyttökertojen välillä sen mukana toimitetussa 
säilytyspussissa kalibrointikasetin suojaamiseksi valolta.  
 

1. Voit tarkistaa Sofian kalibroinnin valitsemalla Main Menu 
(Päävalikko) -kohdasta ”Calibration” (Kalibrointi).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Aseta kalibrointikasetti kehotettaessa Sofiaan ja sulje 

luukku. Sofia suorittaa kalibroinnintarkastuksen 
automaattisesti kahden minuutin kuluessa. Tämä ei vaadi 
käyttäjältä mitään toimenpiteitä. 

 
 
Sofia ilmoittaa, kun kalibroinnintarkastus on valmis. Valitse OK 
palataksesi Main Menu (Päävalikko) -kohtaan. 
 
HUOM: Jos kalibroinnintarkastuksen tulos on hylätty, ilmoita paikan päällä olevalle valvojalle tai ota yhteyttä 
Quidelin tekniseen tukeen ma-pe 7–17 (PST): +800 874 1517 (Yhdysvalloissa), +858 552 1100 (Yhdysvaltojen 
ulkopuolella), faksi: +858 455 4960, customerservice@quidel.com (asiakaspalvelu), 
technicalsupport@quidel.com (tekninen tuki) tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan. 
 
Sofia 2 -kalibroinnintarkastusmenettely 
Kalibroinnintarkastusmenettely on suoritettava 30 päivän välein. Sofia 2 voidaan määrittää muistuttamaan 
käyttäjää kalibroinnintarkastusmenettelyn suorittamisesta. 
 
Kalibroinnintarkastus on pakollinen toiminto, joka tarkistaa Sofia 2 -laitteen optiikka- ja laskentajärjestelmät 
tietyn kalibrointikasetin avulla. Tämä kalibrointikasetti toimitetaan Sofia 2 -laitteen kanssa. Lisätietoa 
kalibroinnintarkastusmenettelystä on Sofia 2 -käyttöohjeessa.  
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Tärkeää: Varmista, että kalibrointikasettia säilytetään käyttökertojen välillä sen mukana toimitetussa 
säilytyspussissa kalibrointikasetin suojaamiseksi valolta.  
 
 
 

1. Voit tarkistaa Sofia 2 -laitteen kalibroinnin 
valitsemalla Main Menu (Päävalikko) -
kohdasta ”Run Calibration” (Suorita 
kalibrointi). 
 

 
 

 
2. Aseta kalibrointikasetti kehotettaessa Sofia 2 -

laitteeseen ja sulje luukku. 
 Sofia 2 suorittaa kalibroinnintarkastuksen 
automaattisesti  
minuutin kuluessa. Tämä ei vaadi käyttäjältä mitään 
toimenpiteitä. 

 
Sofia 2 ilmoittaa, kun kalibroinnintarkastus on valmis. Voit 
palata Suorita testi -näyttöön valitsemalla . 
 
 
HUOM: Jos kalibroinnintarkastuksen tulos on hylätty, ilmoita paikan päällä olevalle valvojalle tai ota yhteyttä 
Quidelin tekniseen tukeen ma-pe 7–17 (PST): +800 874 1517 (Yhdysvalloissa), +858 552 1100 (Yhdysvaltojen 
ulkopuolella), faksi: +858 455 4960, customerservice@quidel.com (asiakaspalvelu), 
technicalsupport@quidel.com (tekninen tuki) tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan. 
 
Sisäänrakennetut menettelyntarkastukset  
Sofia Strep A+ FIA sisältää kaksi sisäänrakennettua menettelyntarkastustoimintoa. Valmistaja suosittelee 
päivittäistä tarkastusta kirjaamalla sisäänrakennetun menettelyntarkastuksen tulokset jokaisen päivän 
ensimmäiseltä testatulta näytteeltä. Ekstraktiomenettelyn tarkastus toteutuu siten, että väri muuttuu 
kirkkaasta vihreäksi, kun reagenssiliuosta sekoitetaan. Värimuutos on indikaatio reagenssiliuoksen eheydestä 
sekä siitä, että ekstraktiomenettely suoritettiin oikein.  
 
Sofia tai Sofia 2 tulkitsee testikasetin menettelyvalvonnat joka kerta, kun Sofia- tai Sofia 2 -laitteessa 
suoritetaan testi, ja testin tulos näytetään laitteen näytöllä. Nämä tiedot lisätään kunkin testituloksen 
yhteydessä automaattisesti Sofia- tai Sofia 2 -laitteeseen.  
 
Menettelyvalvonnasta saatu hyväksytty tulos osoittaa, että ekstraktoitu näyte virtasi oikein ja että testikasetin 
toiminnallinen eheys on kunnossa. Sofia tai Sofia 2 tulkitsee tämän menettelyvalvonnan tulokset, kun 
testikasetti on kehittynyt 5 minuutin ajan. Jos näyte ei ole virrannut oikein, Sofia tai Sofia 2 ilmoittaa, että 
tulos on virheellinen. Jos näin tapahtuu, tarkasta menettely ja suorita testi uudelleen uudella potilasnäytteellä 
ja uudella testikasetilla.  
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Ulkoinen laaduntarkastus  
Ulkoisia tarkastuksia voidaan käyttää osoittamaan, että reagenssit ja koemenettely toimivat oikein.  
 
Quidel suosittelee, että positiivisia ja negatiivisia tarkastuksia suoritetaan:  
 yhden kerran kunkin uuden laitteenhoitajan kohdalla  
 yhden kerran kunkin uuden pakkauksen kohdalla – edellyttäen, että jokainen toimituksessa 

vastaanotettu erä testataan 
 muina aikoina tarpeen mukaan laitoksen sisäisten laadunvalvontamenettelyjen sekä paikallisten, 

valtiollisten ja alueellisten määräysten tai akkreditointivaatimusten mukaisesti.  
Voit suorittaa ulkoisia tarkistuksia valitsemalla Main Menu (Päävalikko) -kohdasta ensin kohdan Run QC 
(Suorita laaduntarkastus). Syötä sitten käyttäjätunnus ja skannaa laaduntarkastuskortti (pakkauksen 
laatikossa), kun sinua kehotetaan tekemään niin. Tämä kortti sisältää pakkauksen erään liittyvää tietoa, kuten 
erän numeron ja viimeisen käyttöpäivän.  
 
Valitse haluamasi tila (WALK AWAY (POISTU)) tai READ NOW (LUE NYT)) ja lisää sitten ulkoiset 
tarkistusnäytteenottotikut.  
 

 

Esimerkki: Tässä Sofian näytössä 
näytetään hylätty tulos.  

Esimerkki: Tässä Sofia 2 -laitteen näytössä 
näytetään hylätty tulos. 
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Älä suorita potilastestejä tai kirjaa potilastestien tuloksia, jos jompikumpi laaduntarkastustesteistä antaa 
epäonnistuneen tuloksen. Toista testi tai ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen ennen potilasnäytteiden 
testausta.  
 

 
Saat lisää ulkoisia tarkistusnäytteenottotikkuja ottamalla yhteyttä Quidelin asiakaspalveluun numeroon +800 
874 1517 (Yhdysvalloissa) tai +858 552 1100. 
 
NÄYTTEENOTTO  
Käytä kurkkunäytteiden ottamiseen viskoosipäisiä näytteenottotikkuja, jotka toimitetaan pakkauksessa. Ota 
kurkkunäytteet kliinisillä vakiomenetelmillä. Paina kieltä kielilastalla tai lusikalla. Hiero näytteenottotikkua 
nielurisoihin ja kurkun takaosaan. Tutustu vakiovertailumenetelmiin, kuten Facklamin kuvaamaan 
näytteenottomenetelmään.6  
 
Jos viljelyä tarvitaan Sofia Strep A+ FIA -testin negatiivisten testitulosten vahvistamiseen, organismin 
tunnistamiseen ja/tai antimikrobiseen alttiustestaukseen, ota näytteenottotikulla kaksi kurkkunäytettä – yksi 
näyte Sofia Strep A+ FIA -testaukseen ja toinen näyte viljelyä varten.  
 
Jos Sofia Strep A+ FIA -testin negatiivisten testitulosten vahvistamiseen käytetään FDA:n hyväksymää 
molekyylikoetta, ota yksi tai useampi kurkkunäyte käyttäen yhteensopivaa näytteenotto- tai kuljetuslaitetta, 
jotta testaus voidaan suorittaa molekyylikokeen valmistajan määritysten mukaisesti. 
 
NÄYTTEIDEN KULJETUS JA SÄILYTYS 
Näytteenottotikulla otetut näytteet on suositeltavaa käsitellä mahdollisimman pian keräämisen jälkeen. 
Näytteenottotikut voidaan pitää missä tahansa puhtaassa ja kuivassa muoviputkessa tai holkissa 
huoneenlämmössä (23 °C) enintään 24 tunnin ajan tai jääkaapissa (2–8 °C) enintään 48 tunnin ajan. Seuraavat 
kuljetuksen elatusaineet ja säilytysolosuhteet on testattu ja hyväksytty (taulukko 1): 
 

Taulukko 1 
Suositellut kuljetukseen tarkoitetut elatusaineet 

Kuljetukseen tarkoitetut elatusaineet 
Suositellut säilytysolosuhteet 

2–8 °C Ympäristön lämpötila 

BD BBL CultureSwab nestemäisellä Stuart-aineella 
(#220099) 

48 tuntia 48 tuntia 

 
Viljelyn lisänäytteenottotikkuja tulee kuljettaa ja säilyttää olosuhteissa, joiden on todettu ylläpitävän 
organismin elinkykyä. Noudata valmistajan ohjeita näytteenoton ja käytettävän kuljetuslaitteen osalta. 
 
Molekyylitestauksen lisänäytteenottotikkuja tulee kuljettaa ja säilyttää molekyylikokeen valmistajan 
suosittelemissa olosuhteissa. 
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TESTIMENETTELY  
Tärkeää:  
 Kaikkien kliinisten näytteiden ja testimateriaalien tulee olla huoneenlämpöisiä ennen testin 

aloittamista.  

 Älä käytä reagenssiliuosta, jos se on vihreää ennen lasiampullin rikkomista tai jos se ei muutu vihreäksi 
lasiampullin rikkomisen jälkeen. 

 Jos käytät WALK AWAY (POISTU) -tilaa, älä anna testikasetin kehittyä alustalla tai työtasolla ennen kuin 
asetat testikasetin Sofia- tai Sofia 2 -laitteeseen. 

 Jos käytät READ NOW (LUE NYT) -tilaa, anna testikasetin kehittyä koko 5 minuutin ajan ennen kuin 
asetat sen Sofia- tai Sofia 2 -laitteeseen. 

 Viimeinen käyttöpäivä: Tarkista päivä ulommasta laatikosta ennen käyttöä. Älä käytä testikasetteja 
etiketissä olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.  

 
1. Vahvista, että Sofia tai Sofia 2 on asetettu haluttuun tilaan: WALK AWAY 

(POISTU) tai READ NOW (LUE NYT). Lisätietoa on osiossa ”Sofia- ja Sofia 2 -
laitteiden käyttö”. 

 
 
2. Purista KERRAN rikkoaksesi reagenssiliuospullon sisällä olevan lasiampullin 

ennen kokeen suorittamista.  
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Ravista voimakkaasti reagenssiliuospulloa 5 kertaa, jotta liuokset 

sekoittuvat. Liuoksen tulisi muuttua vihreäksi, kun ampulli on rikottu. 
 
 
 
 
 

4. Lisää reagenssi: 
 

a)  Käännä reagenssiliuospullo tai ravistele sitä siten, että kaikki neste 
valuu pohjalle.  

b)  Kierrä kieleke irti. 
c)  Annostele reagenssiliuos hiljalleen reagenssiputkeen täyttöviivaan 

asti. 
 
 
 
  

 
Shake 
5x  

 Squeeze to 
break glass 
ampoule.  

Reagent 
Solution  
Bottle 
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 b) 

Slowly 
Release 

Sample 

Overflow Overflow 

 

Pipette 

120 µL 

Squeeze 
Top Bulb 

a) 

5. Lisää potilaan näytteenottotikkunäyte reagenssiputkeen. Sekoita 
voimakkaasti liuokset vetämällä näytteenottotikkua 5 kertaa ylös ja alas 
putkessa.  
 
 
 
 
 
 

6. Jätä näytteenottotikku reagenssiputkeen 1 minuutiksi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Sekoita voimakkaasti liuos vetämällä uudelleen näytteenottotikkua  

5 kertaa ylös ja alas putkessa.  
 
 
 
 
 

 
8. Eritä mahdollisimman paljon nestettä näytteenottotikusta puristamalla 

putken sivuista vetäessäsi näytteenottotikkua ulos täydellä 
kiertoliikkeellä. 
 
Hävitä käytetty näytteenottotikku tartuntavaarallisia jätteitä koskevan 
protokollan mukaisesti. 
 
 

9. Täytä kirkas 120 μL:n kiinteätilavuuksinen pipetti näytteellä:  
  

Kiinteätilavuuksisen pipetin täyttäminen näytteellä:  
 
a)  Purista TIUKASTI yläpaljetta ja laita  

pipetin kärki näytteeseen.  

b)  Pidä pipetin kärki näytteessä ja vapauta 
yläpaljetta puristuksesta  
hitaasti  
pipetin täyttämiseksi.  
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10. Tyhjennä pipetin sisältö testikasetin näytekuoppaan puristamalla tiukasti 
yläpaljetta. Ylivuotokupuun jäänyt ylimääräinen neste jätetään sijoilleen.  

 
HUOM: Kiinteätilavuuksinen pipetti on tarkoitettu keräämään ja 
annostelemaan oikea määrä potilasnäytettä. Hävitä pipetti 
tartuntavaarallisen jätteen mukana.  

 HUOM: Älä kaada näytettä reagenssiputkeen. Käytä mukana toimitettua 
kirkasta 120 µL:n kiinteätilavuuksista pipettiä. 

11. Jatka viipymättä seuraavaan osioon ”Sofia- ja Sofia 2 -laitteiden käyttö” 
testin suorittamiseksi. 

 
SOFIA- JA SOFIA 2 -LAITTEIDEN KÄYTTÖ 
 
WALK AWAY (POISTU)-/READ NOW (LUE NYT) -tilat 
Katso käyttömenettelyt Sofia- tai Sofia 2 -laitteen käyttöohjeista.  
Sofia ja Sofia 2 voidaan määrittää kahteen eri tilaan (WALK AWAY (POISTU) ja READ NOW (LUE NYT)). 
Kumpaankin tilaa koskeva menettely annetaan alla. 
 
WALK AWAY (POISTU ) -tila 
WALK AWAY (POISTU) -tilassa käyttäjä asettaa testikasetin Sofia- tai Sofia 2 -laitteeseenvälittömästi. Käyttäjä 
saa sitten testituloksen 5 minuutin kuluttua. Tässä tilassa Sofia tai Sofia 2 ajoittaa automaattisesti testin 
kehittämisen ennen lukemista ja testituloksen näyttämistä.  
 
READ NOW (LUE NYT) -tila 
 
Erittäin tärkeää: Anna testin kehittyä KOKO 5 minuutin ajan ENNEN KUIN asetat sen Sofia- tai Sofia 2 -laitteeseen. 
 
Käyttäjän on asetettava testikasetti ensin työtasolle tai -pöydälle (Sofia- tai Sofia 2 -laitteen ulkopuolelle) 5 
minuutin ajaksi ja ajastettava manuaalisesti tämä kehitysvaihe. Käyttäjä asettaa sitten testikasetin Sofia- tai 
Sofia 2 -laitteeseen. READ NOW (LUE NYT) -tilassa Sofia tai Sofia 2 lukee ja näyttää testituloksen 1 minuutin 
sisällä. Huom: Tulokset pysyvät samoina vielä 5 minuutin ajan suositellun 5 minuutin kehitysajan jälkeen.       
 
Vinkkejä erätestaukseen 
Erätestauksen helpottamiseksi käyttäjä voi valmistella yhden tai useamman reagenssiliuospullon ennen 
näytteiden testausta. Käyttäjä voi rikkoa ampullin kunkin reagenssiliuospullon sisällä, ravistaa liuoksia ja 
säilyttää sitten korkillisia pulloja työpöydällä enintään 12 tunnin ajan ilman aktiivisuuden menetystä ennen 
näytteenottotikuilla otettujen näytteiden käyttöä. 
 
Erittäin tärkeää: Käyttäjän ei tule koskaan avata foliopussia ja paljastaa testikasettia normaaliympäristölle 
ennen kuin kaikki on valmiina välitöntä käyttöä varten. 
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TESTIN SUORITTAMINEN SOFIALLA 
1. Syötä käyttäjätunnus kannettavan viivakoodinlukijan avulla tai syöttämällä tiedot manuaalisesti 

näppäimistöllä.  
 
HUOM: Jos skannaat vahingossa väärän viivakoodin, korosta kenttä Sofian nuolipainikkeilla ja skannaa 
sitten oikea viivakoodi. Aiempi viivakoodi korvataan oikealla viivakoodilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Syötä potilastunnus tai tilausnumero kannettavan viivakoodinlukijan avulla tai syöttämällä tiedot 

manuaalisesti näppäimistöllä.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Paina ”Start Test” (Aloita testi), niin Sofian luukku avautuu automaattisesti.  
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5. Sofia käynnistyy automaattisesti ja näyttää testin edistymisen alla olevan esimerkin mukaisesti. WALK 
AWAY (POISTU) -tilassa testitulokset näytetään näytöllä noin 5 minuutin kuluttua. READ NOW (LUE NYT) -
tilassa testitulokset näytetään näytöllä 1 minuutin kuluessa. Katso osio Sofian tulosten tulkinta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOFIAN TULOSTEN TULKINTA  
Kun testi on valmis, sen tulokset näytetään Sofian näytöllä. Tulokset voidaan tulostaa automaattisesti 
integroidun tulostimen avulla, jos tämä asetus on valittuna. Fluoresoivia testiviivoja ei voi koskaan nähdä 
paljaalla silmällä.  
 
Sofian näyttö näyttää menettelyvalvonnan tulokset muodossa ”valid” (hyväksytty) tai ”invalid” (hylätty) ja 
antaa Strep A -testille positiivisen tai negatiivisen tuloksen. Jos menettelyvalvonnan tulos on hylätty, suorita 
testi uudelleen uudella potilasnäytteellä ja uudella testikasetilla.  
 
  

Esimerkki: Tällä näytöllä näytetään, 
että WALK AWAY (POISTU) -tilan 
testi kestää vielä 4 minuuttia ja 13 
sekuntia. Sofia lukee ja näyttää 
tulokset 5 minuutin kuluttua. 
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Positiiviset tulokset:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatiiviset tulokset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hylätyt tulokset:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esimerkki: Tämä näyttö näyttää hyväksytyn 
negatiivisen tuloksen Strep A:lle. 
Negatiivinen tulos ei sulje pois ryhmän A 
streptokokki-infektiota. Negatiiviset Sofia 
Strep A+ FIA -tulokset tulee vahvistaa 
viljelyllä tai FDA:n hyväksymällä 

    
 

 
 
 

Esimerkki: Tässä näytetään hylätty tulos.  
 
Hylätty tulos: Jos testi hylätään, suorita uusi 
testi uudella potilasnäytteellä ja uudella 
testikasetilla.  

Esimerkki: Tällä näytöllä näytetään 
hyväksytty Strep A -testin positiivinen tulos. 
HUOM: Positiivinen tulos ei sulje pois 
muista patogeeneistä johtuvia 
samanaikaisia infektioita. 
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TESTIN SUORITTAMINEN SOFIA 2 -LAITTEELLA 
1. Syötä käyttäjätunnus integroidun viivakoodinlukijan avulla tai syöttämällä tiedot manuaalisesti 

näyttönäppäimistöllä. 
 

HUOM: Jos skannaat vahingossa väärän viivakoodin, korosta kenttä uudelleen Sofia 2 -laitteen 
kosketusnäytöllä. Skannaa sitten uusi viivakoodi, ja aiempi viivakoodi korvataan oikealla viivakoodilla. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Syötä potilastunnus ja tilausnumero, jos sovellettavissa, viivakoodinlukijan avulla tai syöttämällä tiedot 

manuaalisesti näyttönäppäimistön avulla. 
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4. Aseta valmisteltu testikasetti Sofia 2 -laitteen luukkuun ja sulje luukku. 

 
5. Sofia 2 käynnistyy automaattisesti ja näyttää testin edistymisen alla olevan esimerkin mukaisesti. WALK 

AWAY (POISTU) -tilassa testitulokset näytetään näytöllä noin 5 minuutin kuluttua. READ NOW (LUE NYT) -
tilassa testitulokset näytetään näytöllä 1 minuutin kuluessa. Katso osio Sofia 2 -tulosten tulkinta. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
SOFIA 2 -TULOSTEN TULKINTA  
Kun testi on valmis, sen tulokset näytetään Sofia 2 -laitteen näytöllä. Fluoresoivia testiviivoja ei voi nähdä 
paljaalla silmällä. 
 

 
Positiiviset tulokset:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esimerkki: Tällä näytöllä näytetään, että WALK 
AWAY (POISTU) -tilan testi kestää vielä 2 
minuuttia ja 34 sekuntia. Sofia 2 lukee ja 
näyttää tulokset 5 minuutin kuluttua. 

Esimerkki: Tällä näytöllä näytetään 
hyväksytty Strep A -testin 
positiivinen tulos. HUOM: 
Positiivinen tulos ei sulje pois muista 
patogeeneistä johtuvia 
samanaikaisia infektioita.  
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Negatiiviset tulokset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hylätyt tulokset:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RAJOITUKSET  
 Tämän pakkauksen sisältöä käytetään ryhmän A streptokokkiantigeenien kvalitatiiviseen havaitsemiseen 

kurkusta otetuista näytteistä. 
 Testi havaitsee sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät ryhmän A streptokokkibakteerit ja voi antaa 

positiivisen tuloksen, jos eläviä organismeja ei ole läsnä. 
 Hengityselininfektiot, mukaan lukien faryngiitti, voivat aiheutua muiden kuin seroryhmän A streptokokista 

sekä muista patogeeneistä. 
 Sofia Strep A+ FIA ei erota ryhmän A streptokokin oireettomia kantajia niistä, joilla on streptokokki-

infektio.7 
 Negatiivinen testitulos voidaan saada silloin, kun antigeenien taso näytteessä alittaa testin havaintorajan 

tai kun näyte on otettu, kuljetettu tai säilytetty väärin. 
 Testimenettelyä koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa haitallisesti testin 

kulkuun ja/tai mitätöidä testituloksen. 
 Kaikki negatiiviset Sofia Strep A+ FIA -tulokset tulee vahvistaa viljelyllä tai FDA:n hyväksymällä 

molekyylimenettelyllä. 
 Jatkoviljelyä tarvitaan, jos negatiivinen Sofia Strep A+ -tulos vahvistetaan molekyylimenetelmällä ja kliiniset 

oireet jatkuvat, tai jos akuutti reumaattinen kuume puhkeaa. 
 READ NOW (LUE NYT) -tilassa voi esiintyä vääriä negatiivisia ja/tai hylättyjä tuloksia, jos testikasettia ei 

kehitetä täydet 5 minuuttia ennen lukemista.  
 Testitulokset tulee arvioida yhdessä lääkärin käytettävissä olevien muiden kliinisten tietojen kanssa. 
 Negatiiviset testitulokset eivät sulje pois muiden infektioiden mahdollisuutta. 
 Positiiviset testitulokset eivät sulje pois muista taudinaiheuttajista johtuvia samanaikaisia infektioita. 

Esimerkki: Tällä näytöllä 
näytetään hyväksytty Strep A -
testin negatiivinen tulos. 
Negatiivinen tulos ei sulje pois 
ryhmän A streptokokki-infektiota. 
Negatiiviset Sofia Strep A+ FIA -
tulokset tulee vahvistaa viljelyllä 
tai FDA:n hyväksymällä 

 
 
 
 
Esimerkki: Tässä näytetään hylätty 
tulos.  
 
Hylätty tulos: Jos testi hylätään, 
suorita uusi testi uudella 
potilasnäytteellä ja uudella 
testikasetilla.  
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 Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
mutans, Streptococcus parasanginis, Streptococcus ryhmät C, D ja F, adenovirustyypit 1 ja 3, Epstein Barr -
virus ja sikotauti (Enders) voivat aiheuttaa häiriöitä kokeessa.  

 Veri, musiini ja nachon makuiset Doritokset voivat aiheuttaa häiriöitä kokeessa. 
 
ODOTUSARVOT  
Ryhmän A streptokokkibakteerit aiheuttavat noin 19 % kaikista ylemmistä hengitystieinfektioista.8 Infektio on 
yleisempi talvella ja alkukeväästä, ja useimmat tapauksista esiintyvät potilailla, jotka asuvat tiheästi asutuilla 
alueilla. Näitä lukuja vastaten Quidelin vuonna 2014 tekemässä kliinisessä monikeskustutkimuksessa havaittiin, 
että 21 % (175/851) faryngiittiä sairastavista potilaista olivat Strep A -viljelypositiivisia. Lähes puolet näistä 
tutkittavista (45 %) olivat miehiä. Tutkittavien henkilöiden iät vaihtelivat välillä 3–76, ja 80 % (685/851) olivat 
lapsia (3–17 vuotta). 
 
SUORITUSKYVYN OMINAISUUDET 
Seuraavat tutkimukset suoritettiin Sofia Strep A+ -testillä ja Sofia-laitteella. 
 
Sofia Strep A+ FIA:n suorituskyky vs. soluviljely vs. PCR:llä ratkaistu soluviljely 
Sofia Strep A+ FIA -testin suorituskykyä WALK AWAY (POISTU) -tilassa Sofialla verrattiin vakiobakteeriviljelyyn 
ja tunnistukseen sekä FDA:n hyväksymään ryhmän A streptokokin RT-PCR-kokeeseen kliinisessä 
monikeskuskenttätutkimuksessa. Tämän tutkimuksen toteutti kouluttamaton terveydenhoitohenkilökunta 
vuonna 2014 seitsemässä eri tutkimuspaikassa useilla maantieteellisillä alueilla Yhdysvalloissa. Tässä 
hoitopaikassa tehtävässä monikeskuskenttäkokeessa otettiin kaksi (2) kurkkunäytettä 851 potilaalta, joilla oli 
bakteerin aiheuttamaan faryngiittiin viittaavia oireita. 
 
Yksi näytteenottotikku testattiin tuoreena CLIA-vapautetussa paikassa Sofia Strep A+ FIA-testillä. Toinen 
näytteenottotikku asetettiin kuljetusaineeseen ja kuljetettiin kylmissä jääpakkauksissa keskuslaboratorioon. 
Näytteenottotikku pyyhittiin lampaanveri-agarmaljassa ja viljeltiin 48 tunnin ajan. Osa kuljetusaineesta testattiin 
myöhemmin PCR-kokeessa. Sofia Strep A+ FIA -testin suorituskyky määritettiin vertailemalla FIA-pikatestin 
tulosta vastaavaan viljelytulokseen (taulukko 2); PCR-ristiriitainen päätelmä alaviitteessä.  
 

Taulukko 2 
Sofia Strep A+ FIA -testin suorituskyky viljelyyn verrattuna 

WALK AWAY (POISTU ) -tila 

 Viljely Herkkyys = 93,7 % (164/175) 
(95 % CI = 89,1–96,5 %)  Pos. Neg. 

Sofia pos. 164 38* Spesifisyys = 94,4 % (638/676) 
(95 % CI = 92,4–95,9 %) Sofia neg. 11** 638 

Yhteensä: 175 676 PE = 81,2 % (164/202) 
   NE =  98,3 % (638/649) 

 
*38:sta ristiriitaisesta näytteestä 24 näytettä oli positiivisia GAS:lle, kun testi suoritettiin 
FDA:n hyväksymällä molekyylilaitteella, ja 14 oli negatiivisia. 
**11:stä ristiriitaisesta näytteestä 3 oli negatiivisia, kun testi suoritettiin FDA:n 
hyväksymällä molekyylilaitteella, ja 8 oli positiivisia. 
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Uusittavuustutkimukset 
Sofia Strep A+ FIA:n uusittavuutta Sofialla arvioitiin 3 eri laboratoriossa. Kaksi eri laitteenhoitajaa testasi 
kussakin tutkimuspaikassa sarjan koodattuja, keinotekoisia näytteitä, jotka oli valmisteltu negatiiviseen 
kliiniseen matriksiin, ryhmän A streptokokkitestin tuloksen vaihdellessa negatiivisesta (ei bakteereja) 
kohtalaiseen positiiviseen (3 x LOD). Laboratorioiden välinen yhtäpitävyys (taulukko 3) negatiivisille näytteille 
oli 90–100 % ja positiivisille näytteille 87–100 %.  
 

Taulukko 3 
Sofia Strep A+ FIA:n uusittavuustutkimuksen laboratorioiden välinen yhtäpitävyys 

Tutkimuspaikka Negatiivinen* 
(C0) 

Korkea 
negatiivinen*  

(C5) 

Matala 
positiivinen** 

(C95) 

Kohtalainen 
positiivinen**  

(C100) 
1 30/30 27/30 27/30 30/30 
2 30/30 29/30 23/30 30/30 
3 30/30 25/30 28/30 30/30 

Yhteensä 90/90 81/90 78/90 90/90 
Yhtäpitävyysprosentti 

yhteensä 
(95 % CI) 

100 % 
(95,9–100,0 %) 

90 
(82,1–94,7 %) 

87 % 
(78,1–92,2 %) 

100 % 
(95,9–100,0 %) 

*Bakteereja ei havaittu/yhteensä 
**Bakteereja havaittu/yhteensä 

 
Havaitsemisraja 
Sofia Strep A+ FIA -testin havaitsemisraja (LOD) Sofialla määritettiin käyttämällä kolmea ryhmän A 
Streptococcus pyogenes -bakteerin kantaa. LOD vaihteli välillä 2.76E+03 – 8.13E+03 pesäkkeitä muodostavissa 
yksiköissä (cfu)/testi (taulukko 4).  

Taulukko 4  
Sofia Strep A+ FIA – Havaitsemisrajat 

Kanta Pienin havaittavissa oleva taso* 
Bruno [CIP 104226] 4.00E+03 cfu/testi 
CDC-SS-1402 8.13E+03 cfu/testi 
CDC-SS-1460 2.76E+03 cfu/testi 

cfu/test = pesäkkeitä muodostavat yksiköt / testi  
*Bakteeritasot määriteltiin laimennussarjalla, bakteeriviljelyllä ja pesäkkeiden 
laskemisella arvon cfu/testi saamiseksi. 

 
ANALYYTTINEN REAKTIIVISUUS 
Sofia Strep A+ FIA -testin analyyttinen reaktiivisuus Sofialla määritettiin käyttämällä 21 ryhmän A 
Streptococcus pyogenes -bakteerin kantaa testattuna 1.74E+04 pesäkkeitä muodostavalla yksiköllä 
(cfu)/testi (taulukko 5). 
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Taulukko 5  
Analyyttinen reaktiivisuus 

Streptococcus pyogenes kanta 
Kanta #1 (ATCC-19615) 
Kanta #2 (ATCC-700942) 
Kanta #3 (ATCC-700952) 
Kanta #4 (kliininen isolaatti-52123) 
Kanta #5 (kliininen isolaatti-52120) 
Kanta #6 (kliininen isolaatti-62055) 
Kanta #7 (kliininen isolaatti-52152) 
Kanta #8 (kliininen isolaatti-62092) 
Kanta #9 (kliininen isolaatti-52151) 
Kanta #10 (ATCC-700482) 
Kanta #11 (ATCC-BAA-1315) 
Kanta #12 (ATCC-700459) 
Kanta #13 (ATCC-12203) 
Kanta #14 (ATCC-700944) 
Kanta #15 (kliininen isolaatti-52154) 
Kanta #16 (kliininen isolaatti-5036) 
Kanta #17 (kliininen isolaatti-5095) 
Kanta #18 (kliininen isolaatti-5017) 
Kanta #19 (kliininen isolaatti-5060) 
Kanta #20 (kliininen isolaatti-5112) 
Kanta #21 (kliininen isolaatti-5008) 

 
Analyyttinen spesifisyys 
Ristireaktiivisuus 
Sofia Strep A+ FIA:n ja Sofia-laitteen ristireaktiivisuus arvioitiin yhteensä 61 bakteeri- ja sienimikro-organismilla 
ja 26 ei RS-virusta sisältävällä isolaatilla. Yksikään alla olevassa taulukossa 6 annetuista mikro-organismeista tai 
viruksista ei osoittanut kokeessa mitään ristireaktiivisuuden merkkejä. Samat taulukon 6 mikro-organismit ja 
virukset esisekoitettiin ryhmän A Strepillä ja testattiin Sofia Strep A+ FIA:lla. 
 

Taulukko 6 
Ristireaktiivisuus 

Organismi/virus Testipitoisuus** 

Arcanobacterium haemolyticum 3.00E+05 cfu/testi 
Bacteroides fragilis 3.00E+07 cfu/testi 
Bordetella pertussis 3.00E+07 cfu/testi 
Candida albicans 3.00E+04 cfu/testi 
Corynebacterium diphtheriae 3.00E+05 cfu/testi 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum* 3.00E+06 cfu/testi 
Enterococcus faecalis* 1.40E+06 cfu/testi 
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Organismi/virus Testipitoisuus** 
Enterococcus faecium 3.00E+06 cfu/testi 
Escherichia coli 1.50E+07 cfu/testi 
Fusobacterium necrophorum 3.00E+06 cfu/testi 
Haemophilus influenzae 3.00E+07 cfu/testi 
Haemophilus parahaemolyticus 3.00E+06 cfu/testi 
Klebsielle pneumoniae 3.00E+07 cfu/testi 
Moraxella catarrhalis 3.00E+06 cfu/testi 
Neisseria gonorrhoeae 3.00E+06 cfu/testi 
Neisseria lactamica  3.00E+06 cfu/testi 
Neisseria meningitidis 3.00E+06 cfu/testi 
Neisseria sicca 3.00E+07 cfu/testi 
Neisseria subflava 3.00E+07 cfu/testi 
Proteus vulgaris 3.00E+07 cfu/testi 
Pseudomonas aeruginosa 3.00E+06 cfu/testi 
Serratia marcescens 3.00E+07 cfu/testi 
Staphylococcus aureus* 3.00E+06 cfu/testi 
Staphylococcus epidermidis 3.00E+06 cfu/testi 
Staphylococcus haemolyticus 3.00E+05 cfu/testi 
Staphylococcus intermedius 3.00E+05 cfu/testi 
Staphylococcus saprophyticus 3.00E+06 cfu/testi 
Streptococcus anginosus 3.00E+06 cfu/testi 
Streptococcus gordonii 3.00E+04 cfu/testi 
Streptococcus mitis 3.00E+04 cfu/testi 
Streptococcus mutans* 3.00E+06 cfu/testi 
Streptococcus oralis 3.00E+06 cfu/testi 
Streptococcus parasanginis* 3.00E+06 cfu/testi 
Streptococcus pneumoniae 3.00E+06 cfu/testi 
Streptococcus salivaris 3.00E+05 cfu/testi 
Streptococcus sanguinis 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä B, kanta #1: Streptococcus agalactiae 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä B, kanta #2 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä B, kanta #3 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä B, kanta #4 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä B, kanta #5 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä C, kanta #1  3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä C, kanta #2 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä C, kanta #3 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä C, kanta #4: Streptococcus dysgalactiae* 3.00E+06 cfu/testi 
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Organismi/virus Testipitoisuus** 
Streptokokki, ryhmä C, kanta #5 3.00E+05 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä D, kanta #1: Enterococcus casseliflavus 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä D, kanta #2 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä D, kanta #3* 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä D, kanta #4: Enterococcus faecalis 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä D, kanta #5: Enterococcus faecalis 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä F, kanta #1 1.00E+05 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä F, kanta #2 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä F, kanta #3 1.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä F, kanta #4* 3.00E+05 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä F, kanta #5 3.00E+05 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä G, kanta #1: Streptococcus dysgalactiae 3.00E+07 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä G, kanta #2 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä G, kanta #3 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä G, kanta #4 3.00E+06 cfu/testi 
Streptokokki, ryhmä G, kanta #5 3.00E+06 cfu/testi 
Adenovirus, tyyppi 1* 3.00E+11 TCID50/testi 
Adenovirus, tyyppi 3* 3.00E+05 TCID50/testi 
Adenovirus, tyyppi 4 7.50E+03 TCID50/testi 
Adenovirus, tyyppi 5 3.00E+05 TCID50/testi 
Adenovirus, tyyppi 11 3.00E+04 TCID50/testi 
Koronavirus 229E 3.00E+04 TCID50/testi 
Koronavirus OC43 3.00E+04 TCID50/testi 
Coxsackie-virus B5 (Faulkner) 3.00E+03 TCID50/testi 
Sytomegalovirus (Towne) 3.00E+03 TCID50/testi 
Echovirus, tyyppi 3  1.50E+04 TCID50/testi 
Epstein Barr -virus (EBV)* 3.00E+07 genomikopiota/testi 
Herpes simplex -virus 1 3.00E+04 TCID50/testi 
Herpes simplex -virus 2 3.00E+04 TCID50/testi 
Influenssa A / New Jersey /8/76 (H1N1) 3.00E+04 TCID50/testi 
Influenssa A /Victoria/3/75 (H3N2) 3.00E+04 TCID50/testi 
Influenssa B / Hong Kong /5/72 3.00E+04 TCID50/testi 
Influenssa B /Panama/45/90 1.50E+04 TCID50/testi 
Influenssa C /Taylor/1233/47  1.50E+04 TCID50/testi 
Tuhkarokko (Edmonston) 3.00E+04 TCID50/testi 
Sikotauti (Enders)* 3.00E+03 TCID50/testi 
Parainfluenssavirus 1 3.00E+04 TCID50/testi 
Parainfluenssavirus 2 1.10E+05 TCID50/testi 
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Organismi/virus Testipitoisuus** 
Parainfluenssavirus 3 6.80E+05 TCID50/testi 
Parainfluenssavirus 4A 3.00E+04 TCID50/testi 
Rinovirus, tyyppi 2 3.00E+03 TCID50/testi 
Rinovirus, tyyppi 15 3.00E+04 TCID50/testi 

cfu/testi = pesäkkeitä muodostavat yksiköt / testi     TCID50/testi = 50 % kudosviljeltyä infektioannosta 
*Tämä organismi/virus voi aiheuttaa häiriöitä kokeessa. 
**Bakteeritasot määriteltiin laimennussarjalla, bakteeriviljelyllä ja pesäkkeiden laskemisella arvon cfu/testi 
saamiseksi. Viruspitoisuudet määriteltiin vakiintuneilla virologian menetelmillä (Reed-Muench). 

 
Häiritsevät aineet 
Useita yleisesti saatavilla olevia (OTC) tuotteita, kokoverta, musiinia ja veriagaria arvioitiin Sofia Strep A+ FIA:lla 
ja Sofialla testatuilla tasoilla (taulukko 7).  

Taulukko 7 
Häiritsevyystestaus 

Aine Pitoisuus 
Crest Pro-Health Deep Clean -suuvesi, minttu (Cetylpyridnium chloride) 24 % v/v 
Listerine Original -suuvesi, antiseptinen (eukalyptoli, mentoli, 
metyylisalisylaatti ja tymoli) 24 % v/v 

Listerine Cool Mint -suuvesi, antiseptinen (eukalyptoli, mentoli, 
metyylisalisylaatti ja tymoli) 24 % v/v 

RiteAid Sore Throat Relief (bentsokaiini ja mentoli) 24 % v/v 
Chloraseptic Max Sore Throat, kirsikka (fenoli ja glyseriini) 24 % v/v 
Dimetapp Children’s Cold & Cough (bromifeniramiinimalaatti, 
dekstrometorfaani HBr ja fenylefriini HCl) 24 % v/v 

RiteAid Children’s Cold & Allergy (bromifeniramiinimalaatti ja fenylefriini 
HCl) 24 % v/v 

CVS Children’s Cold & Cough DM (bromifeniramiinimalaatti, 
dekstrometorfaani HBr ja fenylefriini HCl) 24 % v/v 

RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dekstrometorfaani HBr, 
guaifenesiini, and fenylefriini HCl) 24 % v/v 

Robitussin Max Strength Multi-Symptom CF Max (Dextromethorphan HBr, 
guaifenesiini ja fenylefriini HCl) 24 % v/v 

Robitussin Night Time Multi-Symptom Cold CF (asetaminofeeni, 
difenhydramiini HCl, and fenylefriini HCl) 24 % v/v 

Cepacol Sore Throat, kirsikka (bentsokaiini ja mentoli) 24 % w/v 
Halls Triple Soothing Action, kirsikka (mentoli) 24 % w/v 
Halls Triple Soothing Action, mentoli-eukalyptus (mentoli) 24 % w/v 
Ricola-yskänpastillit, luonnonyrtit (mentoli) 24 % w/v 
Sucrets Complete Vapor, kirsikka (dykloniinihydrokloridi ja mentoli) 24 % w/v 
Chloraseptic Sore Throat, kirsikka (fenoli ja glyseriini) 24 % w/v 
BreathSavers, viherminttu (setyylipyridiniumkloridi) 24 % w/v 
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Aine Pitoisuus 
Tic Tac -kurkkupastillit (eukalyptoli, mentoli, metyylisalisylaatti ja tymoli) 24 % w/v 
Cheetos, Flaming Hot 12 % w/v 
Doritos, nachon makuinen 12 % w/v* 

Tuore kokoveri 75 µL / 
näytteenottotikku** 

Musiini  4,3 % w/v*** 
Lampaan veriagar (5 % lampaan verta) 24 % w/v 
Hevosen veriagar (5 % hevosen verta) 24 % w/v 
*Nachon makuiset Doritokset aiheuttivat häiriötä 25 % w/v 
**Tuore kokoveri aiheutti häiriötä 100 µL / näytteenottotikku 
***Naudan alaleuan musiini aiheutti häiriötä 28,7 mg/ml 

 
CLIA-vapautusta koskevat tutkimukset 
Yllä mainitun WALK AWAY (POISTU) -tilan prospektiivisen tutkimuksen Sofia Strep A+ FIA -testin tarkkuutta 
READ NOW (LUE NYT) -tilassa Sofiassa verrattiin vakiobakteeriviljelyn ja kliinisen 
monikeskuskenttätutkimuksen tunnistukseen. Tämän tutkimuksen toteutti kouluttamaton 
terveydenhoitohenkilökunta vuonna 2016 kolmessa eri tutkimuspaikassa, jotka olivat useilla maantieteellisillä 
alueilla Yhdysvalloissa ja jotka edustivat laitoksia, joissa CLIA-vapautettu testaus suoritettiin. Tässä 
tutkimuksessa otettiin kolme (3) kurkkunäytettä rinnakkain kultakin 368 potilaalta, joilla oli bakteerin 
aiheuttamaan faryngiittiin viittaavia oireita. 
 
Yhtä näytteenottotikkua käytettiin käypä hoito-suosituksen testaukseen. Yksi näytteenottotikku testattiin 
tuoreena tutkimuspaikassa Sofia Strep A+ FIA -testillä READ NOW (LUE NYT) -tilassa. Kolmas näytteenottotikku 
asetettiin kuljetusaineeseen ja kuljetettiin kylmissä jääpakkauksissa keskuslaboratorioon viljelyä varten. Viljelyyn 
tarkoitettu näytteenottotikku pyyhittiin selektiivisessä lampaanveri-agarmaljassa ja viljeltiin 48 tunnin ajan. β-
hemolyyttisten pesäkkeiden tunnistus suoritettiin vakiomenetelmillä. Sofia Strep A+ FIA -testin suorituskyky 
määritettiin vertailemalla FIA-pikatestin tulosta vastaavaan viljelytulokseen (taulukko 8).  

Taulukko 8 
Sofia Strep A+ FIA -testin suorituskyky viljelyyn verrattuna 

READ NOW (LUE NYT) -tila 

 Viljely Herkkyys = 93,3 % (98/105) 
(95 % CI = 86,9–96,7 %)  Pos. Neg. 

Sofia pos. 98 17* Spesifisyys = 93,5 % (246/263) 
(95 % CI = 89,9–95,9 %) Sofia neg. 7** 246 

Yhteensä: 105 263 PE = 85,2 % (98/115) 
   NE =  97,2 % (246/253) 

 
*17 ristiriitaisesta näytteestä 9 oli positiivisia GAS:lle, kun ne testattiin FDA:n 
hyväksymällä molekyylilaitteella, ja 8 oli negatiivisia. 
**7 ristiriitaisesta näytteestä 3 oli negatiivisia GAS:lle, kun ne testattiin FDA:n 
hyväksymällä molekyylilaitteella, ja 4 oli positiivisia. 
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Cut off -rajan läheisyyttä koskeva tutkimus  
Toinen tutkimus suoritettiin sen osoittamiseksi, että kouluttamattomat kohdekäyttäjät pystyvät suorittamaan 
testin johdonmukaisesti ja tarkasti heikosti reaktiivisia näytteitä käyttäen. Tutkimus suoritettiin kolmessa CLIA-
vapautuksen piirissä olevassa laitoksessa, joissa Sofia Strep A+ FIA:ta arvioitiin Sofian kanssa koodattuja, 
simuloitujen näytteiden satunnaistettuja paneeleja käyttämällä. Näihin näytteisiin kuului yksi heikosti 
positiivinen(C95 – pitoisuus kokeen cut off -tason kohdalla) ja yksi heikosti negatiivinen (C5 – pitoisuus juuri 
kokeen cut off -tason alapuolella). Kaksi tai useampi eri laitteenhoitaja testasi kussakin tutkimuspaikassa 
(yhteensä 10 laitteenhoitajaa) paneelin kunakin kymmenenä päivänä, jotka ajoittuivat noin kahden viikon 
ajalle. Sofia Strep A+ FIA:n suorituskyky oli kokeen cut off -tason läheisyydessä olevien näytteiden osalta 
hyväksyttävää, kun käyttäjinä oli kouluttamattomia kohdekäyttäjiä. Kunkin näytteen yhtäpitävyysprosentti ja 
odotetut tulokset näytetään taulukossa 9. 

Taulukko 9 
Sofia Strep A+ FIA:n suorituskyky cut off -tason lähellä (kaikki tutkimuspaikat) 

Näytteen taso 

Kouluttamattomat kohdekäyttäjät 
Yhtäpitävyys odotettujen 

tulosten kanssa 
prosentteina 

95 %:n luottamusväli 

Heikosti Strep A -positiivinen (C95) 90 % (54/60)* 79,9–95,3 % 
Heikosti Strep A -negatiivinen (C5) 97 % (58/60)** 88,6–99,1 % 

*Bakteereja havaittu/yhteensä 
**Bakteereja ei havaittu/yhteensä  

 
Sofia Strep A+ FIA -suorituskyky Sofia 2 -laitetta käytettäessä  
Seuraavat tutkimukset suoritettiin Sofia- ja Sofia 2 -laitteiden välisen vastaavuuden osoittamiseksi Sofia 
Strep A+ FIA:ta testattaessa. 
 
Menetelmien vertailu 
Sofia Strep A+ FIA:n suorituskyky testattuna Sofialla verrattuna Sofia 2 -laitteeseen verrattiin 200 kliinisen 
näytteen paneelin avulla. Kenttätutkimus suoritettiin kolmessa kohdekäyttäjien laboratoriossa identtisillä 
tunnetusti positiivisten ja negatiivisten kliinisten ja keinotekoisten näytteiden paneeleilla, jotka tehtiin 
erityisessä negatiivisessa kliinisessä matriksissa. Kukin tutkimuspaikka käytti kahta Sofia -laitetta ja kahta 
Sofia 2 -laitetta yhteensä kuudelle kunkin tyyppiselle tutkimuksessa käytetylle instrumentille. Paneeleihin 
lisättiin sata (100) positiivista ja sata (100) negatiivista näytettä. Kokeeseen osallistujat valmisteltiin 
käyttämällä Sofia Strep A+ FIA -testin cut off -tasoa useissa negatiivisissa (C0 ja C5) ja positiivisissa näytteissä 
siten, että ~50 % olivat havaitsemisrajan tienoilla (C95) ja loput kohtalaisen positiivisista jakautuivat 
tasaisesti kokeen alueelle (2-3x LOD, 4-5x LOD ja >5x LOD). Kaikki näytteet koodattiin ja niitä käytettiin 
satunnaistettujen paneelien valmisteluun. Kussakin tutkimuspaikassa testattiin yhteensä 200 näytettä, 
minkä tuloksena tuloksia saatiin yhteensä 600. 
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Sofia- ja Sofia 2 -laitteiden vertailun tulokset näytetään alla taulukossa 10. Strep A -positiivisen 
yhtäpitävyysprosentti oli 99 %; negatiivisen yhtäpitävyysprosentti oli 97 %. 
 

Taulukko 10 
Sofia Strep A+ FIA – Sofia vs. Sofia 2 -laitteiden menetelmien vertailu 

 Sofia Positiivinen 
yhtäpitävyysprosentti = 

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

Sofia 2 
pos. 369 7b Negatiivinen 

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

Sofia 2 
neg. 5a 219 

Yhteensä: 374 226   

 
aStrep A:ta oli viisi ristiriitaista negatiivista tulosta Sofia 2 -laitteessa / positiivista tulosta Sofia-laitteessa, jotka 
sisälsivät kolme korkeaa negatiivista (C5) ja kaksi oikeaa negatiivista (C0) näytettä. Kaksi oikeaa negatiivista (C0), 
jotka näyttivät Sofiassa positiiviset tulokset vaikuttivat johtuvan kontaminaatiosta. 
 
bStrep A:ta oli seitsemän ristiriitaista positiivista tulosta Sofia 2 -laitteessa / negatiivista tulosta Sofia-laitteessa, 
joista kaikki olivat korkeita negatiivista (C5) näytteitä. 

 
Uusittavuus 
Sofia 2 -laitteen käyttöä koskeva Sofia Strep A+ FIA -toistettavuustutkimus suoritettiin kolmessa eri 
laboratoriossa, joista yksi oli Quidel. Kaksi tai kolme eri laitteenhoitajaa testasi kussakin tutkimuspaikassa 
negatiiviseen kliiniseen matriksiin valmistellun yhdeksänosaisen keinotekoisten näytteiden paneelin, jonka Strep 
A -pitoisuudet vaihtelivat negatiivisesta kohtalaisen positiiviseen. Kukin laitteenhoitaja testasi yhden paneelin 
viitenä eri päivänä, jotka ajoittuivat noin viikon ajalle.*Sofia 2 -laitteita käytettiin yhteensä kuusi. Laboratorioiden 
välinen yhtäpitävyys (taulukko 11) Sofia Strep A+ FIA -testissä ja kaikissa näytteissä oli välillä 98,9–100 %. 

 
Taulukko 11 

Sofia Strep A+ FIA:n uusittavuustutkimuksen laboratorioiden 
välinen yhtäpitävyys – Sofia 2 -laitteella 

Tutkimuspaikka 
Strep A -

negatiivinen (C0) 
 

Heikosti Strep A -
positiivinen (C95) 

Kohtalaisesti 
Strep A -

positiivinen 
(2-3X LOD) 

1 30/30 29/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 

Yhteensä 90/90 89/90 90/90 
Yhtäpitävyysprosentti 

yhteensä 
(95 % CI) 

100 % 
(95,9–100 %) 

98,9 % 
(94,0–99,9 %) 

100 % 
(95,9–100 %) 

*Tutkimuspaikassa 1 kaksi eri laitteenhoitajaa jakoivat paneelisarjan testauksen: yksi laitteenhoitaja 
testasi kolmen päivän ajan ja eri laitteenhoitaja testasi neljännen ja viidennen päivän. 
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Havaitsemisraja 
Havaitsemisraja (LOD) suoritettiin Sofia Strep A+ FIA -testillä Sofia- ja Sofia 2 -laitteessa käyttämällä kolmea 
Streptococcus pyogenes -kantaa (taulukko 12). 

Taulukko 12 
Sofia Strep A+ FIA –Havaitsemisrajat  

Kanta Alusta Pienin havaittavissa oleva taso*  
(cfu/testi) 

Bruno [CIP 104226] Sofia 3.94E+04 
Sofia 2 4.07E+04 

CDC-SS-1402 
Sofia 1.31E+05 

Sofia 2 1.60E+05 

CDC-SS-1460 
Sofia 8.03E+04 

Sofia 2 7.45E+04 
cfu/testi = pesäkkeitä muodostavat yksiköt per testi 
*Bakteeritasot määriteltiin laimennussarjalla, bakteeriviljelyllä ja pesäkkeiden laskemisella arvon cfu/testi 
saamiseksi. 

 
CLIA-vapautusta koskeva tutkimus 
Tutkimus suoritettiin sen osoittamiseksi, että kouluttamattomat tarkoitetut käyttäjät voivat suorittaa testin 
yhdenmukaisesti ja tarkasti käyttämällä heikosti reaktiivisia näytteitä Sofia Strep A+ FIA -testin ja Sofia 2 -
laitteen kanssa. Tutkimus sisälsi kolme (3) CLIA-vapautettua tutkimuspaikkaa, joissa Sofia Strep A+ FIA arvioitiin 
käyttämällä simuloitujen näytteiden koodattuja satunnaistettuja paneeleja, mukaan lukien Strep A:n yksi (1) 
heikosti positiivinen (C95 — kokeen cut off -tason pitoisuus) ja yksi negatiivinen. Kolme (3) laitteenhoitajaa 
kussakin tutkimuspaikassa (yhteensä 9 laitteenhoitajaa) testasi paneelin kunakin kymmenenä päivänä noin 
kahden viikon ajanjaksolla (taulukko 13).  
 

Taulukko 13 
Sofia Strep A+ FIA:n suorituskyky cut off -tason lähellä – Sofia 2 -laitteella 

Näytteen taso 

Kouluttamattomat kohdekäyttäjät 

Yhtäpitävyys 
odotettujen tulosten 
kanssa prosentteina* 

95 %:n luottamusväli 

 
Heikosti positiivinen 

(C95) 
100 % (72/72) 93,9–100 % 

Negatiivinen (C0) 100 % (72/72) 93,9–100 % 

 
TUKIPALVELUT 
Mikäli sinulla on kysyttävää tämän tuotteen käytöstä tai haluat ilmoittaa testausjärjestelmän ongelmasta, soita 
Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 (Yhdysvalloissa) tai +858 552 1100 arkipäivisin klo 7.00–
17.00 (PST). Mikäli olet Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai osoitteeseen 
technicalsupport@quidel.com. Testausjärjestelmän ongelmista voi ilmoittaa myös FDA:lle lääkinnällisten 
tuotteiden MedWatch-ilmoitusohjelman kautta (puhelin: +800 FDA 1088; faksi: +800 FDA 0178; 
http://www.fda.gov/medwatch).  
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Tuotenumero  Yhdenmukaisuuden CE-merkintä 

  

 

 
Valtuutettu edustaja  
Euroopan yhteisössä 

 Eräkoodi 

 

   
Viimeinen käyttöpäivä  Valmistaja 

 

   
Lämpötilarajoitus  Käyttötarkoitus 

  

 

 
Vain lääkärin määräyksestä  Katso käyttöohjeita 

 

   
Vain diagnostiseen in vitro -käyttöön  Sisältö riittää 25 määritykseen 

 

  

 

 
Sisältö  Positiivinen tarkistus 

 

  
 
 

Negatiivinen tarkistus   
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