För användning med Sofia och Sofia 2
CLIA-komplexitet: Undantag
För in vitro-diagnostiskt bruk.

AVSEDD ANVÄNDNING
Sofia Strep A+ FIA detekterar grupp A-streptokockantigener från halsprover från patienter med tecken och
symptom på faryngit, såsom halsont. Alla negativa testresultat bör bekräftas av antingen bakteriekultur eller
en FDA-godkänd molekylanalys eftersom negativa resultat inte utesluter grupp A-streptokockinfektion och inte
bör användas som enda grund för behandling. Testet är avsett för professionell och laboratorieanvändning
som ett hjälpmedel vid diagnos för grupp A-streptokockinfektion.
Sofia Strep A+ FIA kan användas med Sofia eller Sofia 2.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Grupp A-streptokocker är en av de vanligaste orsakerna till akut infektion i övre luftvägarna. Tidig diagnos och
behandling av grupp A-streptokockfaryngit har visat sig minska symtomen och allvarliga komplikationer som
reumatisk feber och glomerulonefrit.1, 2 Det primära sättet att identifiera grupp A-streptokockarter är att
använda odling, immunologiska och/eller molekylära förfaranden. Konventionella förfaranden för identifiering
av grupp A-streptokocker från halsprover involverar kultur, isolering och efterföljande identifiering av
livskraftig patogen vid 24 till 48 timmar eller längre för resultat.3,4 Snabba antigendetekteringstester, såsom
Sofia Strep A+ FIA, är bland de vanligaste diagnostiska hjälpmedlen för grupp A-streptokocker på grund av den
snabba svarstiden och användarvänligheten. Nyligen har viss ny in vitro-diagnostik som använder
molekylärbaserad nukleinsyraförstärkningsteknik blivit tillgänglig. Dessa ger identifiering av grupp Astreptokocker med hög noggrannhet på betydligt mindre än 24 timmar.

TESTETS PRINCIP
Sofia Strep A+ FIA använder immunofluorescensteknik som används med Sofia eller Sofia 2 för att detektera
grupp A-streptokockantigen.
Sofia Strep A+ FIA involverar extraktionen av de antigena komponenterna i grupp A-streptokockbakterier
(GAS). Patientens svabbprov placeras i reagensröret innehållande reagenslösningen, under den tid som krävs
för att bakterieantigenerna ska extraheras, vilket gör dem mer tillgängliga för de specifika antikropparna. En
alikvot av det extraherade provet utmatas i testkassettens provbrunn. Från provbrunnen migreras provet
genom en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om grupp A-streptokockantigener är
närvarande kommer de att vara bundna av antikroppar kopplade till fluorescerande mikropartiklar som
migrerar genom testremsan. De fluorescerande mikropartiklarna som innehåller bunden antigen kommer att
fångas av antikroppar vid en bestämd plats på testremsan där de detekteras av Sofia eller Sofia 2. Om
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antigener inte är närvarande kommer de fluorescerande mikropartiklarna inte att fångas av
infångningsantikropparna eller detekteras av Sofia eller Sofia 2.
Beroende på användarens val, antingen inuti Sofia eller Sofia 2 för automatiskt justerad utveckling (GÅ IFRÅNläge) eller på disken eller bänkskivan för manuellt justerad utveckling och därefter i Sofia eller Sofia 2 för
skanning (LÄS NU-läge).
Sofia eller Sofia 2 kommer att skanna, mäta och tolka den immunofluorescerande signalen med hjälp av
metodspecifika algoritmer. Sofia eller Sofia 2 visar testresultaten (Positivt, Negativt eller Ogiltigt) på skärmen.

MEDFÖLJANDE REAGENSER OCH MATERIAL
25-testsats:












Individuellt förpackade testkassetter (25): Polyklonala anti-grupp A-streptokockantikroppar från kanin
Reagensrör (25)
Reagenslösningsflaskor (25): 4M natriumnitrit och 0,4N saltsyra inuti glasampullen
Sterila provpinnar för hals av rayon (25)
Klara pipetter för bestämd volym 120 μL (25)
Positiv kontroll-provpinne (1): Provpinnen är belagd med värme-inaktiverat icke-infektiöst från grupp Astreptokocker.
Negativ kontroll-provpinne (1): Provpinnen är belagd med värme-inaktiverat icke-infektiöst från grupp Cstreptokocker.
Bipacksedel (1)
Snabbreferens (1)
QC-kort (placerat på satsens ytterförpackning)
Skrivarpapper (1)

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN





Tidtagarur eller klocka
Sofia eller Sofia 2
Kalibreringskassett (levereras med Sofia-installationspaketet eller Sofia 2)
Provpinne/transportsystem för kultur eller en FDA-godkänd molekylär metod

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
 För in vitro-diagnostiskt bruk.
 Använd inte satsens innehåll efter det utgångsdatum som står tryckt på lådans utsida.
 Iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, lagring och kassering av patientprover samt









satsens förbrukade innehåll.5
Användning av nitril- eller latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid hantering av patientprover.5
Återanvänd inte använda provkassetter, reagensrör, pipetter med fast volym, lösningar eller provpinnar.
Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan användningarna.
För att erhålla tillförlitliga resultat måste bipacksedelns anvisningar följas.
Otillräcklig eller olämplig insamling, lagring och transport av prover kan medföra falska testresultat.
Provinsamling och hanteringsprocedurer kräver särskild träning och vägledning.
Använd provpinnarna med rayontopp, som förses med denna analys, för att ta halsprover. Använd inte
provpinnar med kalciumalginat, bomullsspets eller träskaft.
Användaren ska inte öppna testkassettens foliepåse och utsätta den för den omgivande miljön förrän
testkassetten är klar för omedelbar användning.
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 Kassera och använd inte testkassett eller material som skadats.
 Reagenslösningen innehåller en sur lösning. Skölj med rikliga mängder vatten ifall lösningen kommer i














kontakt med hud eller ögon.
Reagenslösningsflaskan innehåller glas; bryt försiktigt och tryck bara en gång för att bryta ampullen.
Om reagenslösningsflaskan saknar glasampullen, om lösningen är grön innan ampullens brytning eller om
lösningen inte blir grön efter att glasampullen har brutits och den skakats, kassera och använd en annan
reagenslösningsflaska.
Häll inte prover från reagensröret i testkassettens provbrunn. Använd den medföljande klara pipetten för
fast volym på 120 μl när du för över provet till testkassetten.
Om du använder GÅ IFRÅN-läget, låt INTE provkassetten utvecklas på bänken eller bänkskivan innan du
placerar testkassetten i Sofia eller Sofia 2.
Om du använder läget LÄS NU-läge, låt provkassetten utvecklas under hela 5 minuter INNAN du placerar
den i Sofia eller Sofia 2.
Skriv inte på streckkoderna eller ovanpå kassetten. Detta används av Sofia eller Sofia 2 för att identifiera
vilken typ av test som körs och testkassettens utgångsdatum.
Försök inte att skanna en testkassett mer än en gång. Streckkoden på testkassetten innehåller en unik
identifierare som förhindrar att Sofia eller Sofia 2 utför en andra läsning på en tidigare skannad testkassett.
Ett felmeddelande visas om en testkassett skannats mer än en gång på samma Sofia eller Sofia 2.
Eftersom detektionsreagensen är en fluorescerande förening kommer inga synliga resultat att bildas på
testremsan. Sofia eller Sofia 2 måste användas för resultattolkning.
Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation.
Kassera behållare och oanvänt innehåll i enlighet med federala, delstatliga och lokala krav.
Använd lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd vid hantering av innehållet i detta
kit.
Tvätta händerna noggrant efter hantering.
Se säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com för ytterligare information om farosymboler, säkerhet,
hantering och bortskaffning av komponenterna i denna sats.

SATSENS FÖRVARING OCH STABILITET
Förvara satsen vid rumstemperatur, 15 °C till 30 °C, och inte i direkt solljus. Satsens innehåll är stabilt fram till
det utgångsdatum som står tryckt på ytterkartongen. Får ej frysas.

KVALITETSKONTROLL
Det finns tre typer av kvalitetskontroll för Sofia eller Sofia 2 och testkassetten: Kalibreringskontroller, inbyggda
procedurkontrollfunktioner och externa kontroller.

Kalibreringskontroll för Sofia
OBS! Det här är en ”kalibreringskontroll”.
Kalibreringskontrollen måste utföras med 30 dagars mellanrum. Sofia kan enkelt ställas in för att påminna
användaren om att slutföra kalibreringskontrollproceduren.
Kalibreringskontrollen är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofias optik och beräkningssystem med en
specifik kalibreringskassett. Kalibreringskassetten levereras med Sofia-installationspaketet. Mer information
om kalibreringskontrollproceduren finns i Sofias användarhandbok.
Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i den medföljande förvaringspåsen mellan användningarna för
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att skydda den mot exponering för ljus.
1. För att kontrollera kalibreringen av Sofia väljer du
”Kalibrering” från huvudmenyn.

2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofiaanalysatorn och stäng lådan. Sofia utför
kalibreringskontrollen automatiskt inom två minuter utan
att någon inmatning krävs.

Sofia anger när kalibreringskontrollen är slutförd. Välj OK för att
återgå till huvudmenyn.
OBS! Ifall kalibreringskontrollen inte slutförs korrekt ska det anmälas till arbetsledaren på plats eller till Quidels
tekniska service för hjälp måndag till fredag från 7.00 till 17.00. Stillahavstid på 800.874.1517 (i USA);
858.552.1100 (utanför USA); Fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundservice);
technicalsupport@quidel.com (teknisk service); eller kontakta er lokala återförsäljare.
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Kalibreringskontroll för Sofia 2
Kalibreringskontrollen måste utföras med 30 dagars mellanrum. Sofia 2 kan ställas in för att påminna
användaren om att slutföra kalibreringskontrollproceduren.
Kalibreringskontrollen är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofia 2:s optik och beräkningssystem med en
specifik kalibreringskassett. Kalibreringskassetten levereras med Sofia 2. Mer information om
kalibreringskontrollproceduren finns i Sofia 2:s användarhandbok.
Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i den medföljande förvaringspåsen mellan användningarna för
att skydda den mot exponering för ljus.

1. För att kontrollera kalibreringen av Sofia 2
väljer du ”Kör kalibrering” från huvudmenyn.

2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia 2 och stäng luckan. Sofia 2 utför
automatiskt kalibreringskontrollen
inom en minut utan att någon inmatning krävs.
Sofia 2 anger när kalibreringskontrollen är slutförd. Välj
att återgå till skärmen Kör test.

för

OBS! Ifall kalibreringskontrollen inte slutförs korrekt ska det anmälas till arbetsledaren på plats eller till Quidels
tekniska service för hjälp måndag till fredag från 7.00 till 17.00. PST (Stillahavstid) på 800.874.1517
USA); 858.552.1100 (utanför USA); Fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundservice);
technicalsupport@quidel.com (teknisk service); eller kontakta er lokala återförsäljare.

Inbyggda procedurkontroller
Sofia Strep A+ FIA innehåller två inbyggda funktioner för procedurkontroll. Tillverkarens rekommendationer för
daglig kontroll är att dokumentera dessa inbyggda procedurkontroller för det första provet som testas varje
dag. En kontroll av extraktionsproceduren ges via en färgändring från genomskinlig till grön då
reagenslösningen blandas. Färgbytet är en indikation på reagenslösningens integritet och är också en
indikation på att extraktionsproceduren utfördes korrekt.
Varje gång ett test körs i Sofia eller Sofia 2 tolkas procedurkontrollerna i testkassetten av Sofia eller Sofia 2 och
resultatet visas på skärmen. Denna information loggas automatiskt i Sofia eller Sofia 2 med varje testresultat.
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Ett giltigt resultat som erhållits med procedurkontrollerna visar att det extraherade provet flödades korrekt
och testkassettens funktionella integritet upprätthölls. Denna processkontroll kontrolleras av Sofia eller Sofia
2 efter att testkassetten har utvecklats i 5 minuter. Om provet inte har blivit korrekt, kommer Sofia eller
Sofia 2 att indikera att resultatet är ogiltigt. Gå igenom proceduren och upprepa testet med ett nytt
patientprov eller en ny testkassett, om detta skulle inträffa.

Till exempel: Den här skärmen visar ett
ogiltigt resultat på Sofia.

Till exempel: Den här skärmen visar ett
ogiltigt resultat på Sofia 2.

Extern kvalitetskontroll
Man kan också använda externa kontroller för att påvisa att reagenser och analysprocedurer har adekvat
prestanda.
Quidel rekommenderar att positiva och negativa kontroller körs:

 en gång för varje outbildad operatör
 en gång eller varje ny leverans av satser – förutsatt att varje annorlunda parti som mottas i sändningen
testas

 som anses vara nödvändig i enlighet med dina interna kvalitetskontrollförfaranden och i enlighet med
lokala, statliga och federala bestämmelser eller ackrediteringskrav.
För att testa externa kontroller måste användaren först välja Kör QC på huvudmenyn. När du sedan blir
ombedd, mata in användar-ID och skanna QC-kortet (finns i paketet). Det här kortet ger information som är
specifik för satsen, inklusive partinummer och utgångsdatum.
Användaren väljer önskat läge (GÅ IFRÅN eller LÄS NU) och kör sedan de externa kontroll-provpinnarna.
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Externa positiva och negativa kontroll-provpinnar ingår i satsen och ska testas med hjälp av den testprocedur
som anges i denna bipacksedel eller i snabbreferenserna. Positiv kontroll måste köras före negativ kontroll.
Efter testning av både positiva och negativa kontroller visas resultaten för var och en tillsammans som
”Passed” (godkänd) eller ”Failed” (misslyckad) på Sofia eller eller på Sofia 2.
Utför inte patientprover eller rapportera patientprovresultat om något av QC-testresultaten misslyckas.
Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska support innan du testar patientproverna.
Om både positiva och negativa kontroller misslyckas, upprepas testningen med nya positiva och negativa
kontroller en gång till. Om endast en enda kontroll misslyckas har användaren möjlighet att upprepa både
positiva och negativa kontroller ELLER bara upprepa den kontroll som misslyckades. Användaren kan välja
”Skip” (hoppa över) Sofia-skärmen eller
på Sofia 2-skärmen för att hoppa över kontrolltestet som tidigare
godkändes. QC-resultatet kommer att visa ett överhoppat kontrolltest som ”unknown” (okänt) på Sofia eller
på Sofia 2.
Ytterligare externa kontroll-provpinnar kan erhållas separat genom att kontakta Quidels kundtjänst på
800.874.1517 (i USA) eller 858.552.1100.

PROVTAGNING
Använd provpinnarna med rayontopp, som förses med denna sats, för att ta halsprover. Ta halsproverna enligt
kliniska standardmetoder. Tryck ner tungan med ett tungblad eller en sked. Gnugga provpinnen mot
tonsillerna och baksidan av halsen. Konsultera standardreferensförfaranden, såsom insamlingsmetoden som
beskrivs av Facklam.6
Om kulturen krävs för att bekräfta Sofia Strep A+ FIA-negativa testresultat, organismidentifiering och/eller
antimikrobiell känslighetstestning, samla in två halsprov med provpinne – en provpinne för test med Sofia
Strep A+ FIA och den andra provpinnen för odling.
Om en bekräftelse av Sofia Strep A+ FIA-negativa testresultat utförs med användning av en FDA-godkänd
molekylanalys ska en eller flera ytterligare halsprov tas med provpinne med användning av en kompatibel
provuppsamlings- och transportanordning för att tillåta testning enligt specifikationen av
molekyläranalystillverkaren.
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TRANSPORT OCH LAGRING AV PROVER
Det rekommenderas att proverna tagna med provpinne behandlas så snart som möjligt efter insamling.
Provpinnar kan förvaras i ett rent, torrt plaströr eller en hylsa i upp till 24 timmar vid rumstemperatur (23 °C)
eller kylt (2 °C till 8 °C) upp till 48 timmar. Följande transportmedier och lagringsförhållanden har testats och är
också acceptabla (tabell 1):
Tabell 1
Rekommenderade transportmedier
Rekommenderade lagringsförhållanden
Transportmedier

2 °C till 8 °C

Rumstemperatur

BD BBL CultureSwab med flytande Stuart-medium (#220099)

48 timmar

48 timmar

Ytterligare provpinnar för odling ska transporteras och förvaras under villkor som har visats upprätthålla
organismen livskraft. Följ tillverkarens instruktioner för den särskilda provuppsamlings- och
transportanordning som används.
Ytterligare provpinnar för molekylär testning bör transporteras och lagras under de villkor som
rekommenderas av molekyläranalystillverkaren.

TESTPROCEDUR
Viktigt:
 Alla kliniska prover och testmaterial måste förvaras i rumstemperatur innan testet påbörjas.

 Använd inte reagenslösningen om den är grön innan du bryter glasampullen eller om den inte blir grön
efter att du har brutit glasampullen.

 Om du använder GÅ IFRÅN-läget, låt inte provkassetten utvecklas på bänken eller bänkskivan innan du
placerar testkassetten i Sofia eller Sofia 2.
 Om du använder läget LÄS NU-läge, låt provkassetten utvecklas under hela 5 minuter innan du placerar
den i Sofia eller Sofia 2.
 Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på ytterlådan före användning. Använd ingen testkassett efter
etikettens utgångsdatum.
1. Kontrollera att Sofia eller Sofia 2 är inställda på önskat läge. GÅ IFRÅN eller
LÄS NU. Du hittar mer information i avsnittet ”Använda Sofia och Sofia 2”.

2. Tryck EN gång för att bryta glasampullen i reagenslösningsflaskan innan du
kör analysen.
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3. Skaka reagenslösningsflaskan kraftigt 5 gånger för att blanda lösningarna.
Lösningen ska bli grön efter att ampullen har brutits.

4. Lägg till reagens:
a) Vicka eller skaka på reagenslösningsflaskan så att all vätska hamnar i
botten.
b) Vrid av locket.
c) Dispensera långsamt all reagenslösning i reagensröret upp till
fyllningslinjen.

5. Sätt pinnen med patientprovet i reagensröret. Blanda lösningen
ordentligt genom doppa provpinnen 5 gånger i en upp- och nedåtgående
rörelse i röret.

6. Låt provpinnen bli kvar i reagensröret i 1 minut.

7. Blanda lösningen ordentligt igen genom att doppa provpinnen
5 gånger i en upp- och nedgående rörelse i röret.

8. Tryck ur så mycket vätska som möjligt från provpinnen genom att trycka
på rörets sidor då provpinnen dras ut i en snurrande rörelse.
Kassera provpinnen i enlighet med era rutiner för hantering av biologiskt
farligt avfall.
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9. Fyll den medföljande klara pipetten för fast volym på 120 μl med provet:
För att fylla pipetten för fast volym med provet:
a) Kläm ihop pipettens topp i ett FAST GREPP och
placera
pipetten i provet.
b) Med pipettens spets i provet,
släpp långsamt på trycket i pipettens topp för att
fylla pipetten.

10. Töm innehållet ordentligt i pipetten i testkassettprovet genom att trycka
på pipettens övre del. Extra vätska som blir kvar i pipetten ska lämnas åt
sidan.
OBS! Pipetten för fast volym är utformad för att samla upp och fördela
rätt mängd av patientprovet. Kassera pipetten i er behållare för biologiskt
riskavfall.
OBS! Häll inte provet från reagensröret. Använd medföljande klar pipett
för fast volym på 120 µl.

11. Fortsätt omedelbart till nästa avsnitt, ”Använda Sofia och Sofia 2”, för
att slutföra testet.

ANVÄNDA SOFIA OCH SOFIA 2
Lägena GÅ IFRÅN/LÄS NU
Se användarhandböckerna för Sofia och Sofia 2 för driftsinstruktioner.
Sofia och Sofia 2 kan ställas in i två olika lägen (GÅ IFRÅN och LÄS NU). Proceduren för varje läge beskrivs
nedan.

GÅ IFRÅN-läge
I GÅ IFRÅN-läget sätter användaren omedelbart in testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Användaren måste sedan
återkomma efter 5 minuter för att få testresultatet. I det här läget kommer Sofia eller Sofia 2 automatiskt att
ta tiden för testutvecklingen innan skanning och visa testresultatet.

LÄS NU-läge
Av avgörande betydelse: Låt provkassetten utvecklas under hela 5 minuter INNAN du placerar
den i Sofia eller Sofia 2.
Användaren måste först placera testkassetten på disken eller bänkskivan i 5 minuter (utanför Sofia eller Sofia 2) och
manuellt ta tiden för detta utvecklingssteg. Sedan sätter användaren in testkassetten i Sofia eller Sofia 2. I
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läget LÄS NU kommer Sofia och Sofia 2 att skanna och visa testresultatet inom 1 minut. OBS! Resultaten
kommer att vara stabila under ytterligare 5 minuter efter den rekommenderade utvecklingstiden på 5 minuter.

Tips för satstestning
För att göra satstestning enklare kan användaren förbereda en eller flera reagenslösningsflaskor före proverna
testas. Användaren kan bryta ampullen i varje reagenslösningsflaska, skaka för att blanda lösningarna och
sedan förvara de förslutna flaskorna på bänken vid rumstemperatur i upp till 12 timmar utan förlust av
aktivitet innan de används med prov med provpinne.
Av avgörande betydelse: Användaren ska inte öppna testkassettens foliepåse och utsätta den för den
omgivande miljön förrän den är klar för omedelbar användning.

KÖR TEST MED SOFIA
1. Ange användar-ID med den handhållna streckkodsläsaren eller skriv in data manuellt med knappsatsen.
OBS! Om du av misstag skannar fel streckkod använder du pilknapparna på Sofia för att markera fältet
igen, och skannar helt enkelt om med rätt streckkod. Den föregående kommer att skrivas över med den
korrekta streckkoden.

2. Ange patient-ID eller beställningsnr med den handhållna streckkodsläsaren eller skriv in data manuellt med
knappsatsen.
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3. Tryck på strata test så kommer Sofia-analysatorns automatiskt att öppnas.

4.

Kontrollera att korrekt utvecklingsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, har valts. Sätt in den förberedda
patienttestkassetten i lådan och stäng den försiktigt.

5. Sofia kommer att starta automatiskt och visa information om förloppet på skärmen såsom visas i
exemplet nedan. I GÅ IFRÅN-läget visas testresultaten på skärmen efter cirka 5 minuter. I LÄS NU-läget
visas testresultaten på skärmen inom 1 minut. Se avsnittet Tolkning av resultat för Sofia.

Till exempel: Det här visar att testet i GÅ
IFRÅN-läget har 4 minuter och 13 sekunder
kvar. Sofia kommer att läsa och visa
resultaten efter 5 minuter.

TOLKNING AV RESULTAT FÖR SOFIA
När testläget har slutförts kommer resultaten att visas på Sofia-skärmen. Resultaten kan skrivas ut automatiskt
på den integrerade skrivaren om detta alternativ väljs. Testraderna, som är fluorescerande, kommer aldrig att
vara synliga för blotta ögat.
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Sofia-skärmen visar resultat för procedurkontrollen som ”giltig” eller ”ogiltig” och kommer att ge ett positivt
eller negativt resultat för Strep A. Om procedurkontrollen är ”ogiltig”, testa igen med ett nytt patientprov och
en ny testkassett.

Positiva resultat:

Till exempel: Den här skärmen visar ett
giltigt positivt resultat för Strep A. OBS! Ett
positivt testresultat utesluter inte samtidiga
infektioner med andra patogener.

Negativa resultat:

Till exempel: Den här skärmen visar ett
giltigt negativt resultat för Strep A. Ett
negativt resultat utesluter inte grupp Astreptokockinfektion. Negativa Sofia Strep
A + FIA-resultat ska bekräftas med odling
eller en FDA-godkänd molekylär analys för
grupp A-streptokocker.

Ogiltiga resultat:

Till exempel: Det här resultatet visar ett
ogiltigt resultat.
Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt ska ett
nytt test utföras med ett nytt patientprov
och en ny testkassett.
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KÖR TEST MED SOFIA 2
1. Ange användar-ID med den integrerade streckkodsläsaren eller skriv in data manuellt med knappsatsen
på skärmen.
OBS! Om du av misstag skannar den felaktiga streckkoden markerar du fältet igen med hjälp av
pekskärmen på Sofia 2. Skanna sedan helt enkelt om korrekt streckkod så kommer den föregående att
skrivas över med korrekt streckkod.

2. Ange patient-ID och beställningsnr, om tillämpligt, med streckkodsläsaren eller skriv in data manuellt med
knappsatsen på skärmen.

3. Kontrollera att korrekt utvecklingsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, har valts. Tryck på
lådan.

Sofia Strep A+ FIA
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4. Sätt in den förberedda testkassetten i lådan på Sofia 2 och stäng den.

5. Sofia 2 kommer att starta automatiskt och visa information om förloppet på skärmen såsom visas i
exemplet nedan. I GÅ IFRÅN-läget visas testresultaten på skärmen efter cirka 5 minuter. I LÄS NU-läget
visas testresultaten på skärmen inom 1 minut. Se avsnittet Tolkning av resultat för Sofia 2.

Till exempel: Det här visar att testet i GÅ
IFRÅN-läget har 2 minuter och 34 sekunder
kvar. Sofia 2 kommer att läsa och visa
resultaten efter 5 minuter.

TOLKNING AV RESULTAT FÖR SOFIA 2
När testläget har slutförts kommer resultaten att visas på Sofia 2-skärmen. Testraderna, som är
fluorescerande, kan inte ses med blotta ögat.
Sofia-skärmen visar resultat för procedurkontrollen som eller och kommer ge ett - eller
Strep A. Om procedurkontrollen är , testa igen med ett nytt patientprov och en ny testkassett.

-resultat för

Positiva resultat:

Till exempel: Den här skärmen visar
ett giltigt positivt resultat för Strep
A. OBS! Ett positivt testresultat
utesluter inte samtidiga infektioner
med andra patogener.
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Negativa resultat:
Till exempel: Den här skärmen visar
ett giltigt negativt resultat för Strep
A. Ett negativt resultat utesluter inte
grupp A-streptokockinfektion.
Negativa Sofia Strep A+ FIA-resultat
ska bekräftas med odling eller en
FDA-godkänd molekylär analys.

Ogiltiga resultat:

Till exempel: Det här resultatet visar ett
ogiltigt resultat.
Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt
ska ett nytt test utföras med ett nytt
patientprov och en ny testkassett.

BEGRÄNSNINGAR
 Innehållet i denna sats ska användas för kvalitativ detektion av grupp A-streptokockantigener från












halsprover med provpinne.
Testet detekterar både levande och icke-levande grupp A-streptokockbakterier och kan ge ett positivt
resultat i frånvaro av levande organismer.
Respiratoriska infektioner, inklusive faryngit, kan orsakas av streptokocker från andra serogrupper än
grupp A, liksom andra patogener.
Sofia Strep A+ FIA kommer inte att skilja på asymptomatiska bärare av grupp A-streptokocker och de som
uppvisar streptokockinfektion.7
Ett negativt testresultat kan förekomma om provets antigen-nivå befinner sig under testets
detektionsgräns, eller om provet samlats in, transporterats eller lagrats på fel sätt.
Om inte avsnitten testproceduren följs kan detta påverka testets prestanda negativt och/eller medföra
ogiltiga testresultat.
Alla negativa Sofia Strep A + FIA-testresultat ska bekräftas med odling eller en FDA-godkänd molekylär
metod.
Uppföljningskultur krävs om ett negativt resultat från Sofia Strep A + bekräftas med molekylär metod och
kliniska symptom kvarstår eller vid ett utbrott av akut reumatisk feber.
I läget LÄS NU kan falska negativa och/eller ogiltiga resultat inträffa om testkassetten inkuberas kortare tid
än 5 minuter före läsning.
Testresultaten måste utvärderas tillsammans med övriga kliniska uppgifter som läkaren har tillgång till.
Negativa testresultat utesluter inte andra tänkbara infektioner.
Positiva testresultat utesluter inte samtidiga infektioner med andra patogener.
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 Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus
mutans, Streptococcus parasanginis, Streptococcus grupp C, D och F, adenovirus typ 1 och 3, Epstein Barrvirus och Mumps (Enders) kan störa denna analys.
 Blod, mucin och Nacho Flavor Doritos kan störa analysen.

FÖRVÄNTADE VÄRDEN
Grupp A-streptokockbakterier är ansvariga för cirka 19 % av alla infektioner i de övre luftvägarna.8 Infektionen
är mest utbredd på vintern och våren, och de flesta fall uppstår hos patienter som bor i högt befolkade
områden. I överensstämmelse med dessa siffror visade det sig, i den multicenterprövning som Quidel
genomförde under 2014, att 21 % (175/851) av patienterna som presenterades med faryngit att vara
odlingspositiva för Strep A. Nästan hälften av dessa patienter, 45 %, var män Patienterna varierade i ålder
mellan 3 och 76 och 80 % (685/851) var barn (3–17 år).

PRESTANDAEGENSKAPER
Följande studier utfördes med Sofia Strep A+ och Sofia.
Sofia Strep A+ FIA-prestanda jämfört med Cellodling och jämfört med Cellodling löst med PCR
Prestationen för Sofia Strep A+ FIA i GÅ IFRÅN-läget med Sofia jämfördes med vanlig bakteriekultur och
identifiering och en FDA-godkänd grupp A-streptokock RT-PCR-analys i en klinisk multiscenterprövning. Denna
studie genomfördes av outbildad vårdpersonal under 2014 på 7 olika CLIA-undantagna platser i olika
geografiska regioner i USA. I detta fältförsök från flera vårdplatser, samlades två (2) halsprover med provpinnar
in från åttahundrafemtioen (851) patienter med symptom som tyder på bakteriell faryngit.
En provpinne testades direkt på den CLIA-undantagna platsen i Sofia Strep A+ FIA. En andra provpinne
placerades i transportmedium och transporterades på kalla ispack till ett centralt referenslaboratorium.
Provpinnen ströks på en fårblodagarplatta (SBA) och odlades i upp till 48 timmar. En del av transportmediet
testades därefter i PCR-analysen. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA bestämdes genom jämförelse av det snabba
FIA-testresultatet till motsvarande odlingsresultat (tabell 2) med PCR-diskordant lösning i fotnoterna.

Tabell 2
Sofia Strep A+ FIA-prestanda jämfört med odling
GÅ IFRÅN-läge

Sofia Pos
Sofia Neg
Totalt:

Odling
Pos
Neg

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

164
11**

38*
638

Specificitet = 94,4 % (638/676)
(95 % CI=92,4 %–95,9 %)

175

676

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

*Av de 38 obestridliga proverna var 24 av dessa prover positiva för GAS när de testades
med en FDA-godkänd molekylär enhet, 14 var negativa.
*Av de 11 diskordanta proverna var 3 av dessa prover positiva för GAS när de testades
med en FDA-godkänd molekylär enhet, 8 var negativa.
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Reproducerbarhetsstudier
Reproducerbarheten av Sofia Strep A+ FIA med Sofia utvärderades vid 3 olika laboratorier. Två olika operatörer
på varje plats testade en serie kodade, konstruerade prover, framställda i negativ klinisk matris, från negativa
(inga bakterier) till måttlig positiva (3 x LOD) grupp A-streptokocker. Samstämmigheten mellan laboratorierna
(tabell 3) för negativa prover var 90–100 % och 87–100 % för positiva prover.

Tabell 3
Samstämmighet mellan laboratorerna för Sofia Strep A+ FIA-reproducerbarhetsstudie
Inrättning
1
2
3
Totalt
% övergripande
samstämmighet
(95 % K.I.)

Negativ*
(C0)

Högt negativt*
(C5)

Lågt positivt**
(C95)

Medelpositivt**
(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

100%
(95,9 %–100,0 %)

90 %
(82,1 %–94,7 %)

87 %
(78,1 %–92,2 %)

100%
(95,9 %–100,0 %)

*Bakterier inte detekterade/totalt
**Bakterier detekterade/totalt

Detektionsgräns
Detektionsgränsen (LOD) för Sofia Strep A+ FIA med Sofia bestämdes med användning av 3 stammar av grupp
A Streptococcus pyogenes. LOD varierade från 2,76E + 03 till 8,13E + 03 kolonnbildande enheter (cfu)/test
(tabell 4)

Tabell 4
Sofia Strep A+ FIA detektionsgräns
Stam
Bruno [CIP 104226]
CDC-SS-1402
CDC-SS-1460

Lägsta detekterbara nivå*
4,00E+03 cfu/test
8,13E+03 cfu/test
2,76E+03 cfu/test

cfu/test = kolonnbildande enheter/test
*Bakterienivåerna bestämdes genom begränsande utspädning, bakteriekultur och
kolonnräkning för att ge cfu/test.
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Analytisk reaktivitet
Analytisk reaktivitet för Sofia Strep A+ FIA med Sofia demonstrerades med användning av 21 stammar
av grupp A Streptococcus pyogenes testade vid 1,74E + 04 kolonnbildande enheter (cfu)/test (tabell 5).
Tabell 5
Analytisk reaktivitet
Streptococcus pyogenes-stam
Stam nr 1 (ATCC-19615)
Stram nr 2 (ATCC-700942)
Stam nr 3 (ATCC-700952)
Stam nr 4 (Clinical Isolate-52123)
Stam nr 5 (Clinical Isolate-52120)
Stam nr 6 (Clinical Isolate-62055)
Stam nr 7 (Clinical Isolate-52152)
Stam nr 8 (Clinical Isolate-62092)
Stam nr 9 (Clinical Isolate-52151)
Stam nr 10 (ATCC-700482)
Stam nr 11 (ATCC-BAA-1315)
Stam nr 12 (ATCC-700459)
Stam nr 13 (ATCC-12203)
Stam nr 14 (ATCC-700944)
Stam nr 15 (Clinical Isolate-52154)
Stam nr 16 (Clinical Isolate-5036)
Stam nr 17 (Clinical Isolate-5095)
Stam nr 18 (Clinical Isolate-5017)
Stam nr 19 (Clinical Isolate-5060)
Stam nr 20 (Clinical Isolate-5112)
Stam nr 21 (Clinical Isolate-5008)

Analytisk specificitet
Korsreaktivitet
Korsreaktiviteten hos Sofia Strep A+ FIA med Sofia utvärderades med totalt 61 bakterie- och
svampmikroorganismer av icke-grupp A-streptokocker och 26 virala isolat. Ingen av de mikroorganismer eller
virus som anges nedan i tabell 6 visade några tecken på korsreaktivitet i analysen. Samma mikroorganismer
och virus i tabell 6 förblandades med grupp A Strep och testades i Sofia Strep A+ FIA.

Tabell 6
Korsreaktivitet
Organism/Virus

Testkoncentration**

Arcanobacterium haemolyticum

3,00E+05 cfu/test

Bacteroides fragilis

3,00E+07 cfu/test

Bordetella pertussis

3,00E+07 cfu/test
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Organism/Virus

Testkoncentration**

Candida albicans

3,00E+04 cfu/test

Corynebacterium diphtheriae

3,00E+05 cfu/test

Corynebacterium pseudodiphtheriticum*

3,00E+06 cfu/test

Enterococcus faecalis*

1,40E+06 cfu/test

Enterococcus faecium

3,00E+06 cfu/test

Escherichia coli

1,50E+07 cfu/test

Fusobacterium necrophorum

3,00E+06 cfu/test

Haemophilus influenzae

3,00E+07 cfu/test

Haemophilus parahaemolyticus

3,00E+06 cfu/test

Klebsielle pneumoniae

3,00E+07 cfu/test

Moraxella catarrhalis

3,00E+06 cfu/test

Neisseria gonorrhoeae

3,00E+06 cfu/test

Neisseria lactamica

3,00E+06 cfu/test

Neisseria meningitidis

3,00E+06 cfu/test

Neisseria sicca

3,00E+07 cfu/test

Neisseria subflava

3,00E+07 cfu/test

Proteus vulgaris

3,00E+07 cfu/test

Pseudomonas aeruginosa

3,00E+06 cfu/test

Serratia marcescens

3,00E+07 cfu/test

Staphylococcus aureus*

3,00E+06 cfu/test

Staphylococcus epidermidis

3,00E+06 cfu/test

Staphylococcus haemolyticus

3,00E+05 cfu/test

Staphylococcus intermedius

3,00E+05 cfu/test

Staphylococcus saprophyticus

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus anginosus

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus gordonii

3,00E+04 cfu/test

Streptococcus mitis

3,00E+04 cfu/test

Streptococcus mutans*

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus oralis

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus parasanginis*

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus pneumoniae

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus salivaris

3,00E+05 cfu/test

Streptococcus sanguinis

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp B stam nr 1: Streptococcus agalactiae

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp B stam nr 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp B stam nr 3

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp B stam nr 4

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp B stam nr 5

3,00E+06 cfu/test
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Organism/Virus

Testkoncentration**

Streptococcus grupp C stam nr 1

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp C stam nr 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp C stam nr 3

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp C stam nr 4 Streptococcus dysgalactiae*

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp C stam nr 5

3,00E+05 cfu/test

Streptococcus grupp D stam nr 1: Enterococcus casseliflavus

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp D stam nr 2:

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp D stam nr 3:

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp D stam nr 4: Enterococcus faecalis

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp D stam nr 5: Enterococcus faecalis

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp F stam nr 1:

1,00E+05 cfu/test

Streptococcus grupp F stam nr 2:

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp F stam nr 3:

1,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp F stam nr 4:

3,00E+05 cfu/test

Streptococcus grupp F stam nr 5:

3,00E+05 cfu/test

Streptococcus grupp G stam nr 1: Streptococcus dysgalactiae

3,00E+07 cfu/test

Streptococcus grupp G stam nr 2

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp G stam nr 3

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp G stam nr 4

3,00E+06 cfu/test

Streptococcus grupp G stam nr 5

3,00E+06 cfu/test

Adenovirus typ 1*

3,00E+11 TCID50/test

Adenovirus typ 3*

3,00E+05 TCID50/test

Adenovirus typ 4*

7,50E+03 TCID50/test

Adenovirus typ 5

3,00E+05 TCID50/test

Adenovirus typ 11

3,00E+04 TCID50/test

Coronavirus 229E

3,00E+04 TCID50/test

Coronavirus OC43

3,00E+04 TCID50/test

Coxsackievirus B5 (Faulkner)

3,00E+06 TCID50/test

Cytomegalovirus (Towne)

3,00E+03 TCID50/test

Echovirus typ 3

1,50E+04 TCID50/test

Epstein Barr-virus (EBV)*

3,00E+07 genomkopior/test

Herpes Simplex-virus 1

3,00E+04 TCID50/test

Herpes Simplex-virus 2

3,00E+04 TCID50/test

Influensavirus A/New Jersey/8/76 (H1N1)

3,00E+04 TCID50/test

Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2)

3,00E+04 TCID50/test

Influensa B/Hong Kong/5/72

3,00E+04 TCID50/test

Influensa B/Panama/45/90

1,50E+04 TCID50/test

Influensa C/Taylor/1233/47

1,50E+04 TCID50/test
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Organism/Virus

Testkoncentration**

Mässling (Edmonston)

3,00E+04 TCID50/test

Påssjuka (Enders)*

3,00E+03 TCID50/test

Parainfluensavirus 1

3,00E+04 TCID50/test

Parainfluensavirus 2

1,10E+05 TCID50/test

Parainfluensavirus 3

6,80E+05 TCID50/test

Parainfluensavirus 4A

3,00E+04 TCID50/test

Rhinovirus typ 2

3,00E+03 TCID50/test

Rhinovirus typ 15

3,00E+04 TCID50/test

cfu/test = kolonnbildande/test

TCID50/test = 50 % infektionsdos för vävnadskultur

*Denna organism/detta virus kan störa denna analys.
**Bakterienivåerna bestämdes genom begränsande utspädning, bakteriekultur och kolonnräkning för att ge
cfu/test. Viruskoncentrationerna bestämdes genom standardmetoder för virologi, Reed-Muench.

Interfererande ämnen
Flera receptfria (OTC) produkter, helblod, mucin och blodagar utvärderades med Sofia Strep A+ FIA och Sofia
vid de testade nivåerna (tabell 7).

Tabell 7
Interferenstestning
Ämne
Crest Pro-Health Deep Clean Mint munskölj (cetylpyridniumklorid)
Listerine Original antiseptisk munskölj (eucalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol)
Listerine Cool Mint antiseptisk munskölj (eucalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol)
RiteAid Sore throat relief (bensokain och mentol)
Chloraseptic Max Sore Throat (fenol och glycerin)
Dimetapp Children’s Cold & Cough (bromfeniraminmaleat, dextrometorfan HBr och
fenylefrin HCl)
RiteAid Children’s Cold & Allergy (bromfeniraminmaleat och fenylefrin HCl)
CVS Children’s Cold & Cough DM (bromfeniraminmaleat, dextrometorfan HBr och
fenylefrin HCl)
RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfan HBr, guaifenesin och
fenylefrin HCl)
Robitussin Max Strength Multi-Symptom CF Max (dextrometorfan HBr, guaifenesin och
fenylefrin HCl)
Robitussin Night Time Multi-Symptom Cold CF (acetaminofen, difenhydramin HCl och
fenylefrin HCl)
Cepacol Sore throat Cherry (bensokain och mentol)
Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol)
Halls Triple Soothing Action Menthol-lyptus (mentol)
Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol)
Sucrets Complete Vapor Cherry (dykloninhydroklorid och mentol)
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Koncentration
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
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Ämne

Koncentration

Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol och glycerin)
BreathSavers Spearmint (cetylpyridniumklorid)
Tic Tac freshmints (eucalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol)
Cheetos, Flaming Hot
Doritos, Nacho Flavor
Färskt helblod
Mucin
Fårblodagar (5 % fårblod)
Hästblodagar (5 % hästblod)

24% w/v
24% w/v
24% w/v
12% w/v
12% w/v*
75 µl/provpinne**
4,3% w/v***
24% w/v
24% w/v

*Nacho Flavor Doritos interfererade vid 25 % w/v
**Färskt helblod interfererades vid 100 µl/provpinne
*** Bovint submaxillärt mucin interfererade vid 28,7 mg/ml

CLIA-undantagna studier
Förutom den prospekterade GÅ IFRÅN-lägesstudien som noterats ovan jämfördes noggrannheten hos Sofia
Strep A+ FIA i LÄS NU-läget med Sofia jämfört med vanlig bakteriekultur och identifiering i en klinisk
multicenterprövning. Denna studie genomfördes av utbildad vårdpersonal under 2016 på 3 olika platser vid i
olika geografiska regioner i USA och som var representativa för anläggningar där CLIA-undantagen testning
utfördes. I denna studie samlades tre (3) halsprover med provpinne in parallellt från var och en av
trehundrasextioåtta (368) patienter med symptom som tyder på bakteriell faryngit.
En provpinne användes som standard för vårdprovning. En provpinne testades direkt på studieplatsen i Sofia
Strep A+ FIA i LÄS NU-läget. En tredje provpinne placerades i transportmedium och transporterades på kalla
ispack till ett centralt referenslaboratorium för odling. Provpinnen för odling ströks på en selektiv
fårblodagarplatta (SBA) och inkuberades i upp till 48 timmar. Identifiering av β-hemolytiska kolonier utfördes
med standardmetoder. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA bestämdes genom jämförelse av det snabba FIAtestresultatet till motsvarande odlingsresultat (tabell 8).

Tabell 8
Sofia Strep A+ FIA-prestanda jämfört med odling
LÄS NU-läge

Sofia Pos
Sofia Neg
Totalt:

Odling
Pos
Neg

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

98
7**

17*
246

Specificitet = 93,5% (246/263)
(95 % CI=89,9 %–95,9 %)

105

263

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

*Av de 17 obestridliga proverna var 9 av dessa prover positiva för GAS när de testades
med en FDA-godkänd molekylär enhet, 8 var negativa.
**Av de 7 diskordanta proverna var 3 av dessa prover positiva för GAS när de testades
med en FDA-godkänd molekylär enhet, 4 var negativa.
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Nära gränsvärdesstudie
Ytterligare en studie genomfördes för att visa att outbildade avsedda användare kunde genomföra testet
konsekvent och noggrant med användning av svagt reaktiva prov. Studien bestod av 3 distinkta CLIAundantagna platser där Sofia Strep A+ FIA och Sofia utvärderades med hjälp av kodade, randomiserade paneler
av simulerade prover, inklusive en svag positiv (C95 – en koncentration vid analysgränsvärdet) och en svag
negativ (C5 – en koncentration strax under analysgränsvärdet). Två eller flera operatörer på varje plats (10 operatörer
totalt) testade panelen på varje plats under 10 dagar, under en period på cirka 2 veckor. Prestandan hos Sofia
Strep A+ FIA med prover nära analysgränsen var acceptabelt när det användes av outbildade avsedda
användare. Procentuell överensstämmelse med förväntade resultat för varje prov visas i tabell 9.

Tabell 9
Sofia Strep A+ FIA-prestanda nära gränsvärdet (alla platser)

Provnivå
Svag Strep A-positiv (C95)
Svag Strep A-negativ (C5)

Outbildade avsedda användare
Procentuell
överensstämmelse med 95 % konfidensintervall
förväntade resultat
90 % (54/60)*
79,9 %–95,3 %
97 % (58/60)**
88,6 %–99,1 %

*Bakterier detekterade/totalt
**Bakterier inte detekterade/totalt

Sofia Strep A+ FIA-prestanda jämfört med Sofia 2
Följande studier utfördes för att visa likvärdighet mellan Sofia och Sofia 2 när man testade Sofia Strep A+ FIA.

Metodjämförelse
Prestandan hos Sofia Strep A+ FIA vid test på Sofia jämfört med Sofia 2 jämfördes med hjälp av en panel av 200
kliniska prover. Den här fältstudien utfördes på 3 laboratorieplatser för avsedda användare med identiska paneler
av kända positiva och negativa kliniska prover konstruerade i en unik negativ klinisk matris. Varje plats använde 2
Sofia- och 2 Sofia 2-enheter för totalt 6 instrument av varje typ i studien. Ett hundra (100) positiva och ett hundra
(100) negativa prov inkorporerades i panelerna. Panelmedlemmar framställdes med hjälp av Sofia Strep A + FIAgränsvärdet för att rikta ett brett spektrum av negativa prover (C0 och C5) och positiva prover så att ~ 50 % var runt
detektionsgränsen (C95) och de återstående måttliga positiva fördelarna var jämnt fördelade över analysintervallet
(2–3x LOD, 4–5x LOD och> 5x LOD). Alla prover kodades och användes för att förbereda de randomiserade
panelerna. Sammanlagt 200 prover per plats testades vilket resulterade i totalt 600 resultat.
Sofia jämfört med Sofia 2-resultaten visas nedan i tabell 10. Strep A-positiv procentuell överensstämmelse
var 99 %; Negativt procentuell överensstämmelse var 97 %.
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Tabell 10
Sofia Strep A+ FIA - Sofia vs. Sofia 2 – metodjämförelse
Positiv procentuell 99 % (369/374)
Sofia
Pos
Neg överensstämmelse = (95 %CI=96,9 %–99,4 %)
Sofia 2
Pos
Sofia 2
Neg
Totalt:

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

369

7b

5a

219

374

226

aDet

fanns 5 diskordanta Sofia 2-negativa/Sofia-positiva resultat för Strep A, vilket inkluderade 3 högt
negativa (C5) och 2 sanna negativa (C5) prover. De 2 sanna negativen proverna (C0) som visar falska
positiva resultat i Sofia tycktes bero på kontaminering.
bDet

fanns 7 diskordanta Sofia 2-positiva/Sofia-negativa resultat för Strep A, vilket inkluderade alla
negativa (C5) prover.

Reproducerbarhet
En reproducerbarhetsstudie utfördes med Sofia Strep A+ FIA med användning av Sofia 2 vid tre olika
laboratorier, varav ett var Quidel. Två olika operatörer på varje plats testade en panel på nio medlemmar av
konstruerade prover, framställda i negativ klinisk matris, från negativa till måttlig positiva Strep Akoncentrationer. Varje operatör testade en panel under 5 olika dagar som sträckte sig över ca 1 vecka.* Totalt
användes 6 Sofia 2-enheter. Samstämmigheten mellan laboratorierna (tabell 11) för Sofia Strep A+ FIA för alla
prover varierade mellan 98,9 och 100 %.

Tabell 11
Samstämmighet mellan laboratorerna för Sofia Strep A+ FIAreproducerbarhetsstudie – med Sofia 2
Strep A
Strep A svag
måttligt positiv
positiv (C95)
(2-3X LOD)

Inrättning

Strep Anegativ (C0)

1

30/30

29/30

30/30

2
3

30/30
30/30

30/30
30/30

30/30
30/30

Totalt
90/90
89/90
% övergripande
100%
98,9%
samstämmighet
(95,9–100 %) (94,0–99,9 %)
(95 % K.I.)

90/90
100%
(95,9–100 %)

*På plats 1 delade två olika operatörer testningen av en uppsättning paneler, en
operatör under de första tre dagarna och en annan operatör under dag 4 och 5.

Detektionsgräns
En detektionsgräns (LOD) utfördes med Sofia Strep A+ FIA på Sofia och Sofia 2 med användning av tre stammar
av Streptococcus pyogenes (tabell 12).
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Tabell 12
Sofia Strep A+ FIA – detektionsgräns
Stam

Platform
Sofia
Sofia 2
Sofia
Sofia 2
Sofia
Sofia 2

Bruno [CIP 104226]
CDC-SS-1402
CDC-SS-1460

Lägsta detekterbara nivå*
(cfu/test)
3,94E+04
4,07E+04
1,31E+05
1,60E+05
8,03E+04
7,45E+04

cfu/test = kolonnbildande enheter per test
*Bakterienivåerna bestämdes genom begränsande utspädning, bakteriekultur och kolonnräkning för att
ge cfu/test.

CLIA-undantagen studie
En studie genomfördes för att visa att outbildade avsedda användare kunde genomföra testet konsekvent och
noggrant med användning av svagt reaktiva prov med Sofia Strep A+ FIA och Sofia 2. Studien bestod av tre (3)
distinkta CLIA-undantagna platser där Sofia Strep A+ FIA utvärderades med kodade randomiserade paneler av
simulerade prover, inklusive en (1) svag positiv (C95 – en koncentration vid analysgränsvärdet) och en negativ
för Strep A. Tre (3) operatörer på varje plats (9 operatörer totalt) testade panelen varje dag under 10 dagar,
under en period på cirka 2 veckor (tabell 13).

Tabell 13
Sofia Strep A+ FIA-prestanda nära gränsvärdet – med Sofia 2
Outbildade avsedda användare
Provnivå

Svagt positivt (C95)
Negativt (C0)

Procentuell
överensstämmelse
med förväntade
resultat*

95 % konfidensintervall

100% (72/72)

93,9–100 %

100% (72/72)

93,9–100 %

HJÄLP
Om du har frågor som gäller användningen av denna produkt eller om du vill rapportera ett problem med ett
testsystem, kan du ringa Quidels tekniska support på 800.874.1517 (inom USA) eller 858.552.1100, måndag till
fredag, kl. 07.00 till kl. 17.00, Stillahavstid. Kontakta din lokala distributör eller technicalsupport@quidel.com
om du befinner dig utanför USA. Testsystemproblem kan också rapporteras till FDA via MedWatchprogrammet för medicinska produkter (telefon: 800.FDA.1088; fax: 800.FDA.0178;
http://www.fda.gov/medwatch).
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