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För användning med Sofia 2 

 
För in vitro -diagnostik.  
 
En förteckning över symboler kan hittas på quidel.com/glossary. 
 

AVSEDD ANVÄNDNING  
Sofia 2 Campylobacter FIA använder immunofluorescens för snabb kvalitativ detektering av Campylobacter-
specifika antigen i fekala prover från människa. Sofia 2 Campylobacter FIA är konstruerad för att upptäcka C. 
jejuni, C. coli, C. lari och C. upsaliensis hos patienter med tecken och symtom på gastroenterit. Testet är avsett 
att användas på fekalieprover konserverade i transportmedium och okonserverade fekalieprover. 
Testresultaten bör utvärderas tillsammans med kliniska fynd och patienthistorik.  
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING  
I USA är Campylobacter spp. nu den främsta orsaken till bakteriell diarrésjukdom, med en ökande förekomst av 

infektion (19,5 per 100 000 invånare). Campylobacter orsakar nu fler än 1,3 miljoner fall av diarré varje år.1,2 
Antalet fall i utvecklingsländerna är mycket högre, där barn under 5 år löper störst risk att drabbas.3 De flesta 
personer med Campylobacter- infektion får endast lindrig sjukdom och återhämtar sig utan medicinsk 
intervention. Personer med allvarligare symtom kan söka diagnos och behandling, vanligtvis genom oral 
rehydreringsbehandling eller antibiotika.4 De obehagliga symtomen på Campylobacter gastroenterit (t.ex. 
diarré, illamående, kräkningar, feber, buksmärtor) kan inte särskiljas från andra tarmsjukdomar. Dessutom 
medför Campylobacter-infektion risk för allvarligare komplikationer, som Guillain-Barre-syndrom, en akut 
autoimmun förlamning, eller reaktiv artrit.5 Något som försvårar denna bild är att Campylobacter spp. visar 
ökande resistens mot antibiotika som vanligtvis används vid behandling.6 Detta gör korrekt diagnos viktig för 
att kunna välja lämplig behandling för Campylobacter och undvika ineffektiv behandling om en annan 
bakteriell eller viral patogen orsakar sjukdomen.  
 
Bakterieodling har länge varit standardmetoden för identifiering av Campylobacter i patienters 
avföringsprover. Odlingen har dock nackdelar som resulterar i felaktigheter och tidskrävande testning.7,8 
Provtagning, transport och lagring exponerar dessa mikroaerofila organismer för luft, vilket orsakar 
slumpmässig minskning av livsdugligheten som behövs för odling. När den väl har pläterats växer 
Campylobacter långsamt, och det kan ta upp till 72 timmar att erhålla rapporterbara negativa resultat. 
Dessutom innehåller odlingsplattorna som används av många laboratorier antibiotika som C. jejuni och C. coli 
är resistenta mot, men som hämmar tillväxten av andra patogena arter som C. lari och C. upsaliensis, vilket gör 
identifieringen av dessa mindre vanliga arter svår.9,10 
 
Sofia 2 Campylobacter FIA upptäcker fyra av de vanligaste Campylobacter-arterna, C. jejuni, C. coli, C. lari och 
C. upsaliensis. Luftexponering av insamlade prover påverkar inte testprestanda. Hela testet kan utföras på 17 
minuter. 
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TESTPRINCIP  
Sofia 2 Campylobacter FIA tillämpar immunofluorescensteknik som används med Sofia 2 för snabb kvalitativ 
detektering av Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari och Campylobacter upsaliensis-
specifika antigener i fekala prover. 
 
Patientprovet placeras i provröret med provspädningsvätska för att göra antigenkomponenterna mer tillgängliga 
för de specifika antikropparna. En alikvot av det utspädda provet hälls genom ett filter för att avskilja små 
partiklar (och göra dem mer kompatibla för testning) ner i testkassettens provbrunn. Från provbrunnen migrerar 
provet via en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om specifika antigener för Campylobacter 
jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari eller Campylobacter upsaliensis förekommer, kommer de att 
bindas av antikroppar kopplade till fluorescerande mikropartiklar som migrerar genom testremsan. De 
fluorescerande mikropartiklarna innehållande bundna proteiner infångas av antikroppar på ett visst område av 
testremsan, där de detekteras av Sofia 2. Om Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari eller 
Campylobacter upsaliensis-specifika antigener inte påträffas, fångas inte de fluorescerande mikropartiklarna upp 
av infångningsantikropparna och detekteras således inte av Sofia 2.  
 
Testkassetten placeras i Sofia 2 för automatiskt planerad utveckling (läget WALK AWAY (gå ifrån) ) eller 
förinkuberas på bänken innan den sätts i Sofia 2 (läget READ NOW (läs nu) ), där Sofia 2 skannar, mäter och 
tolkar den immunofluorescerande signalen med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia 2 visar testresultatet 
(positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen.  
 
Fluorescenssignalen som erhålls med denna analys är osynlig för blotta ögat. Testresultaten kan endast 
erhållas genom korrekt användning av Sofia 2. 
 

MEDFÖLJANDE REAGENSER OCH MATERIAL  
25-testsats:  
◼ Individuellt förpackade testkassetter (25 st) 

◼ 100 µm toppfilter (grönt) (droppspetsar) (25) 

◼ Provspädningsrör (25) innehållande 0,05 % ProClin®  

◼ Graderade pipetter (25)  

◼ Positiv kontroll (1) innehållande 0,05 % ProClin  

◼ Negativ kontroll (1) innehållande 0,05 % ProClin  

◼ QC-kort (placerat på satsens ytterförpackning)  

 

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN  
◼ Tidtagarur eller klocka för användning i läget READ NOW (läs nu) 

◼ Sofia 2 

◼ Kalibreringskassett (medföljer Sofia 2) 

◼ Ren, torr behållare för provinsamling 

 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER  
◼ För in vitro-diagnostik. 

◼ Använd inte satsens innehåll efter det utgångsdatum som står tryckt utvändigt på kartongen. 

◼ Iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och kassering av patientprover och 
förbrukade satser.9  

◼ Användning av nitril- eller latexhandskar (eller likvärdiga) vid hantering av patientprover rekommenderas.9  

◼ Återanvänd inte testkassetter, provspädningsrör, droppspetsar eller pipetter. Dessa föremål är endast 
avsedda för engångsbruk. 
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◼ 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.  

◼ Proceduren för provtagning och provhantering kräver särskild utbildning och vägledning.  

◼ Använd den graderade pipetten som tillhandahålls med den här analysen för att samla in prover.  

◼ Användaren bör aldrig öppna testkassettens foliepåse så att den exponeras för den omgivande miljön 
förrän omedelbart före användning av testkassetten.  

◼ Kassera skadade testkassetter eller -material utan att använda dem.  

◼ Häll inte prover från provspädningsröret i testkassettens provbrunn. Använd den medföljande 
droppspetsen när du tillsätter provet i testkassetten. 

◼ Skriv inte på streckkoderna eller ovanpå testkassetten. Dessa används av Sofia 2 för att identifiera vilken 
testtyp som körs. 

◼ Försök inte skanna en testkassett mer än en gång. Streckkoden på testkassetten innehåller ett unik 
identifieringskod som hindrar Sofia 2 från att utföra en andra avläsning på en tidigare skannad testkassett. 
Ett felmeddelande visas om en testkassett skannats mer än en gång på samma Sofia 2. 

◼ Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescerande förening kommer inga synliga resultat att bildas på 
testremsan. Sofia 2 måste användas för tolkning av resultatet.  

◼ 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, 15–30 °C (59–86 °F), skyddat mot 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 2 och testkassetten: Sofia 2 kalibreringskontroll, inbyggda 
procedurkontrollsfunktioner och externa kontroller. 
  

Kalibreringskontrollprocedur för Sofia 2 
OBS!Det här är en ”kalibreringskontrollprocedur”. 
 
Kalibreringskontrollen måste utföras med 30 dagars mellanrum. Sofia 2 påminner användaren om att slutföra 
kalibreringskontrollen genom ett meddelande på skärmen 1 dag före utgången. 

Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar optik- och beräkningssystemen i Sofia 2 
med hjälp av en särskild kalibreringskassett. Den här kalibreringskassetten levereras med Sofia 2. Se 
användarhandboken till Sofia 2 för detaljerad information om proceduren för kalibreringskontroll.  

Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i det medföljande fodralet mellan användningstillfällena så att 
den inte utsätts för ljus. 

 
 

1. Välj ”Kör kalibrering” på huvudmenyn för att kontrollera kalibreringen av Sofia 2. 



 

 

Sofia 2 Campylobacter FIA  Sida 4 av 19 

 

2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia 2 och stäng lådan. Sofia 2 utför 
kalibreringskontrollen automatiskt inom en minut utan någon ytterligare åtgärd från användaren. 

  

 

 

 

 

Sofia 2 meddelar när kalibreringskontrollen är genomförd,  eller . Välj  för att återgå till skärmen Run 
Test (kör test). 

OBS! Om kalibreringskontrollen inte blir godkänd, meddela lokal arbetsledare eller kontakta Quidels tekniska 
support för hjälp måndag till fredag från 07:00 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 support); eller kontakta din lokala distributör. 

Inbyggda procedurkontroller 
Sofia 2 Campylobacter FIA är försedd med en inbyggd procedurkontrollsfunktion. Varje gång ett test körs 
skannas procedurkontrollsområdet av Sofia 2, varefter resultatet visas på Sofia 2-enhetens skärm.  
 

Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera resultaten av dessa inbyggda 
procedurkontroller för det första provet som testas varje dag. Denna dokumentation loggas automatiskt i Sofia 
2 med varje testresultat.  
 

Ett  resultat som erhålls från procedurkontrollen visar att flödet har varit korrekt vid testet och att 
testkassettens funktionella integritet bibehållits. Procedurkontrollen tolkas av Sofia 2 efter att testkassetten 

har utvecklats i 15 minuter. Om testet inte flyter på korrekt kommer Sofia 2 att ange att resultatet är . Om 
detta inträffar, kontrollera proceduren och upprepa testet med en ny alikvot av samma prov.  

 

Till exempel: Den här skärmen visar 
ett ogiltigt resultat. 
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Extern kvalitetskontroll  
De externa kontrollerna används för att kontrollera att reagenserna och analysproceduren fungerar korrekt.  
 
Quidel rekommenderar att positiva och negativa externa kontroller körs: 

◼ En gång för varje outbildad operatör.  
◼ En gång för varje ny leverans av satser – förutsatt att alla olika partier med olika partinummer (lot) 

som tas emot vid samma leverans testas.  
◼ Enligt vad som anses vara nödvändig i enlighet med dina interna kvalitetskontrollförfaranden och i 

enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser eller ackrediteringskrav. 
 
Följ instruktionerna nedan för att testa externa kontroller. 
 

Testprocedur för externa kvalitetskontroller 
1. Från Main Menu (huvudmenyn) väljer du: Välj Run QC (kör kvalitetskontroll) 

 
 

2. Följ anvisningarna på skärmen. Skanna QC-kortet (i kit-förpackningen). 
 

3. Sofia 2 uppmanar användaren att välja önskat läge (WALK AWAY (gå ifrån) eller READ NOW (läs nu)) 
och att sedan köra de externa kontrollerna. 

4. Använd följande procedur för att testa var och en av kontrollösningarna. Den positiva kontrollen 
måste köras först, därefter den negativa kontrollen. 

a. Förbered en positiv kontrollkassett genom att tillsätta 5 droppar av den positiva 
kontrollösningen (rött lock) i testkassettens provbrunn. Följ därefter anvisningarna på Sofia 2-
skärmen för att utveckla och analysera den positiva kontrollkassetten. 

b. Förbered en negativ kontrollkassett genom att tillsätta 5 droppar av den negativa 
kontrollösningen (blått lock) i testkassettens provbrunn. Följ därefter anvisningarna på Sofia 2-
skärmen för att utveckla och analysera den negativa kontrollkassetten. 

5. Efter att både de positiva och negativa externa kontrollerna har körts visas resultaten som  eller . 
 

Om både den positiva och negativa kontrollen misslyckas , upprepar du testningen med nya positiva och 
negativa kontroller en andra gång. Om endast en kontroll misslyckas kan användaren upprepa testet för både 
de positiva och negativa kontrollerna ELLER endast för den kontroll som misslyckades. Användaren kan välja 

 på skärmen på Sofia 2 för att hoppa över det kontrolltest som redan blivit godkänt. Resultatet av 

kvalitetskontrollen visar ett överhoppat kontrolltest som  på Sofia 2. 
 
Utför inte patienttester, och rapportera inte resultat av patientprov om något av kvalitetskontrollresultaten 
visar .  
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INSAMLING OCH HANTERING AV PROVER 
Samla in fekalieprover i en ren, torr provbehållare, enligt standardförfarande. Outspädda, okonserverade 
fekalieprover kan förvaras i kyl (2°C till 8 °C) eller vid rumstemperatur (15 °C till 30 °C) i upp till 4 dagar, eller 
frysta (≤ –10 °C)i upp till 13 dagar före användning i Sofia 2 Campylobacter FIA. Fekalieprover som är frysta kan 
tinas upp till 4 gånger. Alternativt kan prover förvaras i transportmedierna Thermo Scientific Protocol™ Cary 
Blair eller Thermo Scientific Protocol™C&S i upp till fyra dagar före användning om de kyls (2 °C till 8 °C), eller 
förvaras i rumstemperatur (15 °C till 30 °C). 

 

TESTPROCEDUR  
Viktigt:  
◼ Öppna INTE foliepåsen med testkassetten förrän du är redo att analysera provet. Placera testkassetten på 

en ren och plan yta. 

◼ Alla kliniska prover och testmaterial måste förvaras i rumstemperatur innan testet påbörjas.  

◼ Alla avföringsprover måste blandas före testning.  

◼ Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på varje enskilt testpaket eller på ytterkartongen före 
användning. Använd inte test efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 

 
1. Kontrollera att Sofia 2 är inställd i önskat läge: WALK AWAY (gå ifrån) eller 

READ NOW (läs nu). Se avsnittet ”Använda Sofia 2” för ytterligare information 
 
 
 
2. Samla upp 25 μl (1:a gradering) av provet med hjälp av den graderade 

pipetten som medföljer i satsen.  
 

OBS! För prover i transportmedium (konserverade), samla in 100 μl (2: 

agraderingen) med hjälp av den graderade pipetten som medföljer i satsen.  
 

 
 
 
3. Överför provet till provspädningsröret och blanda lösningen genom att 

klämma samman och släppa den övre blåsan på den graderade pipetten 3 
gånger. 

 
Avlägsna den graderade pipetten från provspädningsröret. 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Skruva på den gröna droppspetsen på provspädningsröret och blanda väl.  
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5. Avlägsna det lilla genomskinliga locket, håll provspädningsröret lodrätt, och 
droppa 5 droppar i testkassettens provbrunn. 

 
 
6. Gå vidare till avsnittet ”Använda Sofia 2” för att slutföra testet. 

 

ANVÄNDA SOFIA 2 
Lägena WALK AWAY/READ NOW (Gå ifrån/Läs nu) 
Se användarhandboken till Sofia 2 för anvisningar om användning.  
Sofia 2 kan ställas in på två olika lägen (WALK AWAY (gå ifrån) eller READ NOW (läs nu)). Procedurerna för varje 
läge beskrivs nedan. Arbetsledaren har möjlighet att ställa in Sofia 2 i läget ”Locked Walk Away Mode” (låst gå 
ifrån läge), vilket förhindrar en operatör från att välja något annat läge än Walk Away (gå ifrån) för att köra ett 
test. 

 
LÄGET WALK AWAY(GÅ IFRÅN) 
I läget WALK AWAY (Gå ifrån) sätter användaren omedelbart in testkassetten i Sofia 2. Sofia 2 tar automatiskt 
tid på testets utveckling, och resultatet visas efter 15 minuter.  
 

LÄGET READ NOW (LÄS NU) 

Mycket viktigt: Låt testet framkallas under HELA perioden på 15 minuter INNAN det sätts in i Sofia 2. 

Användaren måste först låta testkassetten ligga på bänken i 15 minuter (utanför Sofia 2) och ta tid på det här 
utvecklingssteget manuellt. Sedan sätter användaren in testkassetten i Sofia 2. I läget READ NOW (läs nu) 
skannar Sofia 2 och visar testresultatet inom 1 minut. Varning: Resultaten måste tolkas inom 30 minuter efter 
inympning. Användning av Sofia 2 efter den tiden kan leda till falska resultat. 

 
Kör test  
1. Ange användar-ID med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med hjälp av pekskärmen. 

 
OBS! Om du av misstag läser av fel streckkod, välj fältet igen för att markera det på nytt. Läs sedan av 
korrekt streckkod. Den föregående streckkoden skrivs nu över med den korrekta streckkoden. 
 

       
 
2. Ange om tillämpligt patient-ID eller ordernummer med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med 

hjälp av pekskärmen. 
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3. Kontrollera att korrekt utvecklingsläge, WALK AWAY (gå ifrån) eller READ NOW (läs nu), har valts. 

Tryck på  och öppna lådan i Sofia 2.  
 

 
 

4. Sätt in den preparerade patienttestkassetten i lådan på Sofia 2 och stäng lådan försiktigt. 
 

 

 

5. Sofia 2 startar automatiskt och visar förloppet; se exemplet nedan. I läget WALK AWAY (gå ifrån) tar Sofia 2 
automatiskt tid på testutvecklingen, och testresultatet visas på skärmen efter 15 minuter. I läget READ 
NOW (läs nu) visas testresultaten på skärmen inom 1 minut. Se avsnittet Tolkning av resultat. 
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TOLKNING AV RESULTAT  
När testet är genomfört visas resultaten på skärmen på Sofia 2. Testlinjerna är fluorescerande och kan inte ses 
med blotta ögat. 
 

Skärmen på Sofia 2 visar resultaten för procedurkontrollen som  eller , och visar ett  eller som resultat 
för Campylobacter-specifika antigener. Om procedurkontrollen visar  ska testet upprepas med en ny alikvot 
från samma prov. 

 
Giltiga resultat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Den här skärmen visar ett giltigt 
negativt resultat för 
Campylobacter-specifika antigen.  
 
 
 

Exempel: Den här skärmen visar att 
det återstår 7 minuter och 34 
sekunder tills testet är klart. 

Den här skärmen visar ett giltigt positivt 
resultat för Campylobacter-specifika 
antigen.  



 

 

Sofia 2 Campylobacter FIA  Sida 10 av 19 

Ogiltigt resultat: 

 
 

BEGRÄNSNINGAR  
◼ Sofia 2 Campylobacter FIA är avsett för kvalitativ detektering av Campylobacter-specifika antigener från 

fekalieprover. 

◼ Sofia 2 Campybolacter FIA detekterar både levande och icke-levande Campylobacter-bakterier och kan ge 
ett positivt resultat i frånvaro av levande organismer. 

◼ Ett negativt testresultat utesluter inte definitivt förekomsten av Campylobacter-arter hos patienter. Olika 
nivåer av organismer kan förekomma i avföring under detektionsgränsen för Sofia 2 Campylobacter FIA, 
därför bör alternativa tester utföras om Campylobacter misstänks.  

◼ Ett negativt resultat kan visas om provet har samlats in, transporterats eller förvarats på fel sätt. 

◼ Om testproceduren inte följs kan detta påverka testprestanda negativt och/eller medföra ogiltiga 
testresultat. 

◼ Testresultaten måste bedömas i kombination med övriga kliniska data som är tillgängliga för läkaren. 

◼ Negativa testresultat utesluter inte andra tänkbara infektioner. 

◼ Positiva testresultat utesluter inte samtidiga infektioner med andra patogener. 

◼ Sofia 2 Campylobacter FIA utvärderades med endast färska fekalieprover och fekalieprover lagrade i Cary 
Blair-medium eller C & S medium. Prestanda för fekalieprover som lagras i andra transportmedium (t.ex. 
formalin, polyvinylalkohol) har inte utvärderats och bör därför inte användas.  

◼ Data saknas om huruvida kolonsköljningar, bariumlavemang, laxermedel eller tarmförberedelser påverkar 
prestandan hos Sofia 2 Campylobacter FIA. Alla dessa procedurer kan resultera i omfattande utspädning 
eller närvaro av tillsatser som kan påverka testprestandan.  

◼ Överföring av för lite prov eller underlåtenhet att blanda och lösa provet fullständigt i 
provspädningsmedlet, kan resultera i ett falskt negativt testresultat.  

◼ Prestandan för detta test har inte utvärderats avseende användning på patienter utan symtom eller tecken 
på infektion.  

◼ Campylobacter helveticus vid nivåer större än 1,98 x 105 CFU/mL kan korsreagera eller störa testet.  

 

FÖRVÄNTADE VÄRDEN  
I USA drabbas >1 % av befolkningen Campylobacter spp.-infektion varje år. Antalet fall i utvecklingsländer är 

mycket högre, där barn under 5 års ålder är som mest utsatta.3 Åldersspecifik förekomst 
av Campylobacter jejuni-isolering hos patienter med diarré skiljer sig åt mellan länder. I industriländerna 
isoleras C. jejuni från 5 %–16 % av barn med diarré, med en infektionsförekomst hos friska barn på 0 %–1,5 %.2 

 

PRESTANDAEGENSKAPER 
Följande studier utfördes med Sofia 2 Campybolacter FIA och Sofia 2. 

 

Det här resultatet visar ett ogiltigt 
resultat.  
 
Ogiltigt resultat: om testet är ogiltigt ska 
det upprepas med en ny alikvot från 
samma prov.  
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Detektionsgräns 
Detektionsgränsen (LoD) för Sofia 2 Campylobacter FIA bestämdes för fyra Campylobacter-arter i fekaliematris 
och i Cary Blair och C & S transportmedium. LoD varierade från 9,82 x 104 till 5,21 x 106 kolonibildande enheter 
(cfu)/mL i fekaliematris, 1,57 x 105 till 5,21 x 106 CFU/mL i Cary Blair-medium och 1,50 x 105 till 2,71 x 106 
CFU/mL i C & S-medium (tabell 1). 
 

Tabell 1Detektionsgränser  

Campylobacter-
arter 

Lägsta detekterbara nivå* 

Fekaliematris Cary Blair C&S 

CFU/mL CFU/mL CFU/mL 

C. jejuni 9,82 x 104 1,57 x 105 1,50 x 105 

C. coli 1,15 x 106 1,59 x 106 9,02 x 105 

C. lari 2,00 x 106 1,75 x 106 2,25 x 106 

C. upsaliensis 5,21 x 106 5,21 x 106 2,71 x 106 

CFU/ml = kolonibildande enheter per milliliter 

*Bakterienivåerna bestämdes genom begränsande utspädning, bakterieodling och 
koloniräkning för att ge CFU/mL. 

 

Analytisk reaktivitet 
Analytisk reaktivitet för Sofia 2 Campylobacter FIA demonstrerades med 17 ytterligare stammar av 
Campylobacter, testade vid cirka 2,95 x 105 till 1,44 x 107 kolonibildande enheter (cfu)/mL (Tabell 2). 
 

 

Tabell 2: Analytisk reaktivitet 

Campylobacter-arter Undertyp Upptäckt nivå* 

Campylobacter jejuni 

CCUG 6951 2,95 x 105 CFU/ml 

CCUG 12081 2,95 x 105 CFU/ml 

CCUG 29411 2,95 x 105 CFU/ml 

CCUG 38106 2,95 x 105 CFU/ml 

Campylobacter jejuni underarter doylei CCUG 24567 2,95 x 105 CFU/ml 

Campylobacter coli 

CCUG 10956 3,45 x 106 CFU/ml 

CCUG 17755 3,45 x 106 CFU/ml 

CCUG 36994 3,45 x 106 CFU/ml 

CCUG 53138 3,45 x 106 CFU/ml 

Campylobacter lari 

2015/2189 6,00 x 106 CFU/ml 

2015/1657 6,00 x 106 CFU/ml 

2015/2983 6,00 x 106 CFU/ml 

2016/1130H 6,00 x 106 CFU/ml 

Campylobacter upsaliensis 

2016/1950 1,44 x 107 CFU/ml 

2016/2826 1,44 x 107 CFU/ml 

2017/0349 1,44 x 107 CFU/ml 

2018/1669 1,44 x 107 CFU/ml 

CFU/ml = kolonibildande enheter per milliliter 

*Bakterienivåerna bestämdes genom begränsande utspädning, bakterieodling och koloniräkning för 
att ge CFU/mL. 

Analytisk specificitet 
Korsreaktiviteten för Sofia 2 Campylobacter FIA utvärderades med totalt 48 bakteriella och fungala 
mikroorganismer, samt 24 virusisolat. Ingen av de bakterier, svampmikroorganismer eller virus som anges 
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nedan i tabell 3 visade korsreaktivitet vid analysen i de listade koncentrationerna. För mikrobiell 
interferenstestning förblandades samma mikroorganismer och virus i Tabell 3 med C. jejuni vid 2-3x LoD och 
testades i analysen. Inga visade några tecken på mikrobiell interferens i analysen. 
 

Tabell 3: Korsreaktivitet/test av mikrobiell interferens3  

Organism/virus Testkoncentration* 

Bakterier/svamp  

Acinetobacter baumannii ≥107 celler/ml  

Aeromonas hydrophila ≥107 celler/ml 

Bacillus cereus ≥107 celler/ml 

Bacillus subtilis ≥107 celler/ml 

Bacteroides fragilis ≥107 celler/ml 

Campylobacter concisus ≥107 celler/ml 

Campylobacter fetus 7,8 x 106 CFU/mL 

Campylobacter helveticus 1,98 x 10 5 CFU/mL ** 

Campylobacter hyointestinalis 8,9 x 107 CFU/mL 

Candida albicans ≥107 celler/ml 

Citrobacter freundii ≥107 celler/ml 

Clostridium bifermentans ≥107 celler/ml 

Clostridiodes difficile ≥107 celler/ml 

Clostridium perfringens ≥107 celler/ml 

Edwardsiella tarda ≥107 celler/ml 

Enterobacter cloacae ≥107 celler/ml 

Enterococcus faecalis ≥107 celler/ml 

Escherichia coli ≥107 celler/ml 

Escherichia coli EIEC ≥107 celler/ml 

Escherichia coli EPEC ≥107 celler/ml 

Escherichia coli ETEC ≥107 celler/ml 

Escherichia coli O157:H7 (icke-toxisk) ≥107 celler/ml 

Escherichia coli O157:H7 (toxisk) ≥107 celler/ml 

Escherichia fergusonii ≥107 celler/ml 

Escherichia hermannii ≥107 celler/ml 

Helicobacter pylori ≥107 celler/ml 

Klebsiella pneumoniae ≥107 celler/ml 

Lactobacillus acidophilus ≥107 celler/ml 

Lactococcus lactis ≥107 celler/ml 

Listeria monocytogenes ≥107 celler/ml 

Peptostreptococcus anaerobius ≥107 celler/ml 

Plesiomonas shigelloides ≥107 celler/ml 

Porphyromonas assaccharolytica ≥107 celler/ml 

Prevotella melaninogenica ≥107 celler/ml 

Proteus vulgaris ≥107 celler/ml 

Pseudomonas aeruginosa ≥107 celler/ml 

Pseudomonas fluorescens ≥107 celler/ml 

Salmonella enterica typhimurium ≥107 celler/ml 

Serratia marcescens ≥107 celler/ml 

Shigella dysenteriae ≥107 celler/ml 

Shigella flexneri ≥107 celler/ml 

Shigella sonnei ≥107 celler/ml 
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Tabell 3: Korsreaktivitet/test av mikrobiell interferens3  

Organism/virus Testkoncentration* 

Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) ≥107 celler/ml 

Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) underart aureus 
Rosenbach [tidigare Cowan's] 

≥107 celler/ml 

Staphylococcus epidermidis ≥107 celler/ml 

Streptococcus agalactiae ≥107 celler/ml 

Vibrio parahaemolyticus ≥107 celler/ml 

Yersinia enterocolitica ≥107 celler/ml  

Virus  

Adenovirus typ 1 2,2 x 10 6 TCID50/ml 

Adenovirus typ 2 5,0 x 105,5TCID50/ml 

Adenovirus typ 3 5,0 x 106,5 TCID50/ml 

Adenovirus typ 5 1,6 x 108,0 TCID50/ml 

Human mastadenovirus F [tidigare adenovirus typ 40] 1,6 x 104,0 TCID50/ml 

Adenovirus typ 41 1,6 x 107,00 TCID50/ml 

Coxsackievirus B2 5,0 x 10 6,75TCID50/ml 

Coxsackievirus B3 2,8 x 105,00 TCID50/ml 

Coxsackievirus B4 1,6 x 106,0 TCID50/ml 

Coxsackievirus B5 5,0 x 107,0 TCID50/ml 

Echovirus 9 1,6 x 107,00 TCID50/ml 

Echovirus 11 5,0 x 105,25 TCID50/ml 

Echovirus 18 (ATCC® VR-1783) 5 x 104,67 TCID50/ml 

Echovirus 18 (NCPV 0801131v) 5,62 x 103,0 TCID50/ml 

Humant parechovirus 1 [tidigare echovirus 22] 5,0 x 10 4,75 TCID 50/ml 

Echovirus 33 10 4,00 TCID 50/ml 

Enterovirus 68 2,3 x 105,00 TCID50/ml 

Enterovirus 69 106,0 TCID50/ml 

Enterovirus 70 5,0 x 105,00 TCID50/ml 

Enterovirus 71 8,9 x 105,00 TCID50/ml 

Humant coronavirus 8,9 x 105,00 TCID50/ml 

Humant rotavirus 5,0 x 100,75 TCID50/ml 

Norovirus GI *** 

Norovirus GII *** 
CFU/ml = kolonibildande enheter per milliliter; TCID50/ml = 50 % vävnadsodling infektiös dos per milliliter 

*Bakterienivåerna bestämdes genom begränsande utspädning, bakterieodling och koloniräkning för att ge CFU/mL, eller uppskattades 
genom McFarland-standarder för att ge celler/ml.  

** Campylobacter helveticus testades positivt i Sofia 2 Campylobacter FIA-analysen vid nivåerna >1,98 x 105 CFU/mL. 

*** Kliniskt positiva fekalieprover från Norovirus (gengrupp I och II, bestämda genom realtids-omvänt transkriptas-PCR), erhållna från 
ett kliniskt förvar, användes. 

 

Interfererande ämnen 
Flera receptbelagda och receptfria (OTC) produkter och endogena substanser utvärderades med Sofia 2 
Campybolacter FIA. Varje substans testades i närvaro och frånvaro av C. jejuni vid 2-3x LoD. Inget av ämnena 
som anges i tabell 4 påverkades av analysen vid de nivåer som testades. 

 

Tabell 4: Icke-interfererande ämnen 

Ämne Koncentration 

Bariumsulfat 5 % w/v 

Benzalkoniumklorid 1 % w/v 
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Tabell 4: Icke-interfererande ämnen 

Ämne Koncentration 

Ciprofloxacin 0,25 % w/v 

Etanol 1 % w/v 

Magslem, svin 3,5 % w/v 

Mänskligt blod 40 % v/v 

Hydrokortison 1 % w/v 

Imodium® 5 % w/v 

Kaopectate® 5 % w/v 

Leukocyter 0,05 % w/v 

Maalox® Advanced 5 % w/v 

Mesalazin 10 % w/v 

Metronidazol 0,25 % w/v 

Mineralolja 10 % w/v 

Mylanta® 4,2 mg/ml 

Naproxennatrium 0,05 % w/v 

Nonoxynol-9 1 % w/v 

Nystatin 1 % w/v 

Palmitinsyra/fekalfett 40 % w/v 

Pepto-Bismol® 5 % w/v 

Fenylefrin 1 % w/v 

MiraLax® 10 % w/v 

Prilosec OTC® 5 μg/ml 

Sennosider 1 % w/v 

Simetikon 10 % w/v 

Stearinsyra/fekalfett 40 % w/v 

TUMS® 50 μg/ml 

Mänskligt urin 5 % w/v 

Vankomycin 0,25 % w/v 

 

Krokeffekt/testning av hög analytkoncentration 
För att säkerställa att en hög koncentration av Campylobacter-antigen inte stör en positiv reaktion i Sofia 2 
Campylobacter FIA, preparerades högpositiva prover genom att tillsätta en negativ fekal pool i en 
koncentration som möjligen observerats i kliniska prover. Totalt 5 olika spädningar av C. jejuni, C. coli, C. lari 
och C. upsaliensis beredning av helorganismkultur, upp till och inklusive den kliniskt observerade höga 
koncentrationen, bereddes och testades i tre exemplar. Resultaten visade att höga analytkoncentrationer upp 
till 5,0 x 107 för C. jejuni (CCUG 11284), upp till 2,4 x 108 för C. coli (CCUG-stam 11283), upp till 1,6 x 108 för C. 
lari (stam 2015/1582), och upp till 1,3 x 108 C. upsaliensis (stam 2018/0319H) inte påverkade detekteringen av 
antigenet. 

 

Reproducerbarhet 
Reproducerbarheten för Sofia 2 Campylobacter FIA utvärderades vid 3 olika laboratorier, varav ett internt, 
med användning av två produktpartier. Två olika operatörer på varje plats testade en serie kodade, 
konstruerade prover framställda i negativ klinisk matris, från negativa (inga bakterier) till måttliga positiva (2-3 
x LOD) nivåer av C. jejuni. Testerna genomfördes under 5 dagar i följd. Samstämmigheten mellan 
laboratorierna (tabell 5) avseende negativa prover var 100 % och 100 % för positiva prover. 
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Tabell 5: Laboratoriernas slutsatser avseende reproducerbarhetsstudien 

Plats 
Negativ* 

(C0) 
Högt negativ* 

(0,5-1X C5) 
Lågt positiv**  

(1-2X C95) 
Måttligt positivt** 

(2-3X C95) 

Parti 1 Parti 2 Parti 1 Parti 2 Parti 1 Parti 2 Parti 1 Parti 2 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

Totalt 180/180 180/180 180/180 180/180 
% Övergripande 

överensstämmelse 
(95 % KI) 

100 % 
(97,9 % till 100 %) 

100 % 
(97,9 % till 100 %) 

100 % 
(97,9 % till 100 %) 

100 % 
(97,9 % till 100 %) 

*Ej detekterade bakterier/totalt; **Detekterade bakterier/totalt 

 

Kliniska prestanda 
Prospektiv klinisk studie  
Prestanda för Sofia 2 Campylobacter FIA jämfördes med odling och identifiering i en multicenter prospektiv 
klinisk studie. Hundranittioen (191) färska, outspädda prover och sexhundratjugo (620) färska prover i 
transportmedium utvärderades. Sextiotvå procent (62 %) av försökspersonerna var kvinnor och trettioåtta 
procent (38 %) var män. Försökspersonerna varierade i ålder mellan 2 år till över 60 år. Resultaten av den 
prospektiva kliniska studien visas i tabell 6. De åtta (8) konsensuspositiva proverna (Sofia Positiv/ 
Odlingspositiv) identifierades som Campylobacter jejuni genom artspecifik RT-PCR och dubbelriktad 
sekvensanalys. Av de sex (6) disharmoniska provexemplaren (Sofia Positiv / Odlingsnegativa), identifierades tre 
prover som positiva för C. jejuni, två var C. upsaliensisoch ett var C. coli genom artspecifik RT-PCR och 
dubbelriktad sekvensanalys. 

 
 

Tabell 6: Sofia 2 Campylobacter FIA-prestanda jämfört med odling med färska prover 

 Odling   

Sensitivitet = 
 

Specificitet = 
  

 

 

100 % (8/8) 
(95 % KI=67,6 % till 100 
%) 

99,3 % (797/803) 
(95 % KI=98,4 % till 99,7 
%) 

 Pos Neg Totalt 

Sofia Pos 8 6* 14 

Sofia Neg 0 797 797 

Totalt: 8 803 811 

* Av de 6 odlingsnegativa – Sofia 2 Campylobacter FIA-positiva prover, bekräftades alla 6 som 
positiva genom artspecifik RT-PCR och dubbelriktad sekvensanalys. 

 
Arkiverad klinisk studie  
Sjuttio (70) frysta, karakteriserade prover testades av Sofia 2 Campylobacter FIA på ett centralt laboratorium, 
inklusive 35 odlingsnegativa prover konserverade i transportmedium. Av de 35 positiva proverna fanns totalt 
11 prover i transportmedium och 24 rena fekalieprover. De positiva proverna var Campylobacterspp. 
odlingspositiva, vidare karakteriserade av artspecifik RT-PCR och dubbelriktad sekvensering för att bedöma om 
svagt positiva inkluderades i den arkiverade studien och kunde bestämma prestandan för Sofia 2 
Campylobacter FIA med sådana prover. Alla 35 prover testade positivt för Campylobacter spp. med samtliga 
metoder, vilket ger 100 % korrelation med samtliga testmetoder. Trettio prover identifierades som positiva för 
C. jejuni och fem var C. coli. Dessutom gav alla 35 negativa prover 100 % korrelation med samtliga 
testmetoder.  
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Testning av sällsynta isolat 
En studie genomfördes för att utvärdera prestandan hos Sofia 2 Campylobacter FIA med mindre vanliga 
analyter som inte representerades under de kliniska studierna. Fem (5) stammar av varje art av C. coli, C. lari 
ochC. upsaliensis bereddes i koncentrationer med 1-2 gånger detektionsgränsen för motsvarande 
referensstammar i ren fekaliematris, fekaliematris i Cary Blair transportmedium och fekaliematris i C & S 
transportmedium, och testades i analysen under en period av tre dagar. Varje stam detekterades genom 
analysen med >90 % positivitet (tabell 7). Dessutom bereddes ett negativt prov i varje matris och testades 
parallellt, och de förväntade negativa resultaten erhölls varje dag. 
 

Tabell 7: Prestanda för Sofia 2 Campylobacter FIA med sällsynta isolat 

Prov 
Testad 

koncentration 
(CFU/mL) 

n 

Antal negativa respektive positiva % Positivitet 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Totalt 
# Neg # Pos # Neg # Pos # Neg # Pos 

Fekaliematris 

Negativt Ej tillämpligt 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 2,30 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 4,00 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. upsaliensis 9,58 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

Cary Blair 

Negativt Ej tillämpligt 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 3,06 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 3,50 x 10^6 30 1 29 0 30 0 30 97 100 100 99 

C. upsaliensis 5,20 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C&S 

Negativt Ej tillämpligt 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 1,80 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 2,50 X 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. upsaliensis 4,66 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

 

HJÄLP 
Om du har några frågor om användningen av den här produkten eller för att rapportera ett problem med 
produkten kan du kontakta Quidels tekniska support på 1.800.874.1517 (inom USA) eller 
technicalsupport@quidel.com. Om du befinner dig utanför USA kan du få mer information från din lokala 
återförsäljare eller direkt från Quidel via något av telefonnumren som listas nedan. Se quidel.com för 
ytterligare supportalternativ. 

Land Telefon E-postadress 

Europa, Mellanöstern och Afrika 
+353 (91) 412 474 (huvudnummer) 
1800 200441 (avgiftsfritt) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Österrike +43 316 231239 

Belgien +32 (2) 793 0180 

Frankrike 0 (805) 371674 

Tyskland +49 (0) 7154 1593912 

Nederländerna 0 800 0224198 

Schweiz 0 800 554864 

Storbritannien 0 800 3688248 

Irland +353 (91) 412 474 

Italien +39 (800) 620 549 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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Land Telefon E-postadress 

Nordamerika, Asien-
Stillahavsområdet, Latinamerika 

858 552 1100 technicalsupport@quidel.com 

Kanada 
437 266 1704 (huvudnummer) 
888 415 8764 (avgiftsfritt) 

technicalsupport@quidel.com 

Kina 
0400 920 9366 eller 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 

 
Quidel och Sofia är registrerade varumärken som tillhör Quidel Corporation. Alla andra varumärken 
som förekommer i detta dokument tillhör sina respektive ägare och deras förekomst innebär inte 
något underförstått stöd för eller godkännande av aktuella produkter eller tjänster.  
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ORDLISTA 

   

Katalognummer  Batchkod 

 

   

Utgångsdatum  Tillverkare 

   

Temperaturbegränsning  Se bruksanvisningen 

 

   

Användning endast efter förskrivning  Skyddas mot solljus 

  

 

 

Medicinteknisk produkt för in vitro-

diagnostik 

 Innehåller tillräcklig mängd för <n> tester 

  

 

 

Auktoriserad representant inom  

EU 

 CE-märkning 

 

   

Positiv kontroll  Negativ kontroll 

 


