
Staphaurex Plus*
AvSedd Användning
Staphaurex Plus* är ett snabbt latexagglutinationstest för 
identifiering av stafylokocker som har koagulationsfaktor, protein 
A och/eller ytantigener som är karakteristiska för Staphylococcus 
aureus.

SAmmAnfAttning och förklAring Av teSt
S. aureus har ett antal egenskaper som används för att bekräfta 
identifiering. Dessa inkluderar fritt koagulas, koagulationsfaktor 
(bundet koagulas), termonukleas och protein A1. Koagulastest i 
provrör detekterar fritt koagulas och anses vara ett referenstest 
för S. aureus1. Detta test tar dock 4 till 24 timmar och plasma 
kan variera från lot till lot2. Under det senaste årtiondet har 
partikelagglutinationsanalyser, som ger en mycket snabbare 
identifiering, utvecklats3,4. Dessa första generationens analyser 
baseras på latexpartiklar eller röda blodkroppar som kläs antingen 
endast med fibrinogen för att detektera koagulationsfaktor, eller 
med fibrinogen och immunoglobulin G (IgG) för att detektera både 
koagulationsfaktor och stafylokockiskt protein A.

Det har nyligen visats att dessa test kan misslyckas att detektera 
vissa stammar av S. aureus, i synnerhet en del meticillin-/
oxacillinresistenta stammar (MRSA)5,6,7. Vissa av dessa stammar 
kan påvisa odetekterbara nivåer av koagulationsfaktor och 
protein A8.

Två antigener, somatiska typ 189 och kapsulära typ 510,11 har 
satts i samband med den meticillin-resistenta fenotypen. 
Inkorporering av antisera till dessa antigener kan förbättra 
sensitiviteten hos agglutinationsanalyser för MRSA-stammar. 
Undersökningar av stammar som är negativa i snabba analyser 
har visat att antikroppar mot ett enstaka somatiskt eller kapsulärt 
antigen inte är tillräckligt för att detektera alla stammar som är 
negativa med första generationens partikelagglutinationstest. 
Staphaurex Plus* använder latexkulor klädda med fibrinogen för 
att detektera majoriteten av kliniska stammar och IgG som är 
specifik för en noggrant utvald grupp stammar som är negativa i 
första generationstestet.

Procedur
Staphaurex Plus* testlatex består av gula latexpartiklar som har klätts 
med fibrinogen och immunoglobulin G (IgG) från kanin, specifikt för  
S. aureus. När en droppe reagens blandas på ett kort med 
S. aureus-organismer, uppstår snabb agglutination genom 
interaktionen av (i) fibrinogen och koagulationsfaktor, (ii) Fc-delen 
i IgG och protein A eller (iii) specifik IgG och cellens ytantigener.

Vissa stammar av Staphylococcus spp., i synnerhet S. saprophyticus, 
kan förorsaka icke-specifik aggregation av latexpartiklar. Därför 
medföljer en latexkontroll som hjälp vid identifiering av icke-
specifika reaktioner.

reAgenS

FöRPAcKNINGeNS INNehåll

Staphaurex Plus*                                     Zl33/R30950102              Zl34/R30950201
                                                                   150 test                               450 test 

1. Testlatex (gult lock)                           1 droppflaska                     3 droppflaskor
2. Kontrollatex (grått lock)                    1 droppflaska                    3 droppflaskor
3. Reaktionskort för engångsbruk       2 förpackningar                 6 förpackningar 
 (RT64/R30369001)
4. Blandningsstickor för                         3 buntar                              9 buntar                                                                                                                                                  
      engångsbruk
5. Bruksanvisning                                    1                                           1

BeSKRIVNING AV ReAGeNS, FöRBeReDelSeR FöR 
ANVäNDNING och ReKoMMeNDeRAD FöRVARING.
Se även varningar och försiktighetsåtgärder.

latexsuspensionerna levereras klara för användning. Förvara  
flaskorna upprätt vid 2 till 8°c, så att aktiviteten bibehålls 
åtminstone fram till utgångsdatum på etiketten. Får ej frysas. 
Undvik förvaring vid rumstemperatur (15 till 30°c). låt inte 
reagenset stå i starkt ljus på laboratoriebänken.

 testlatex
  en buffrad suspension av gula 

polystyrenlatexpartiklar klädda med 
humant fibrinogen och IgG från 
kanin. Innehåller 0,05% Bronidox®-
konserveringsmedel12.

 Material av humant ursprung har 
testats för närvaro av hepatit B 
ytantigen, anti-hcV och anti-hIV-1/
hIV-2 och befunnits vara negativt.

 kontrollatex
 en buffrad suspension av gula 

polystyrenlatexpartiklar klädda 
med bovint serumprotein som 
inte reagerar med S.  aureus . 
I n n e h å l l e r  0 , 0 5 %  B r o n i d o x ®-
konserveringsmedel12.

Reaktionskort och blandningsstickor ska förvaras vid 
rumstemperatur (15 till 30°c). Staphaurex Plus* (Zl33/R30950102 
och Zl34/R30950201) utvecklades med RT64/R30369001 
reaktionskort för engångsbruk. Byt inte ut reaktionskort RT64/
R30369001 för engångsbruk mot ett annat engångsobjektglas 
vid testning av prov med Staphaurex Plus*.

vArningAr och förSiktighetSåtgärder

endast för in vitro-diagnostik.

endast för professionell användning.

varning! denna produkt innehåller torrt naturgummi.

Se tillverkarens säkerhetsdatablad och produktetiketten för 
information om potentiellt farliga komponenter.

hälSo- och SäKeRheTSINFoRMATIoN
1. VARNING! Denna förpackning innehåller komponenter med 

humant ursprung. Inget känt test kan ge fullgod försäkran 
om att produkter med humant ursprung inte kan överföra 
infektioner. Allt material med humant ursprung ska därför 
anses som potentiellt smittsamt. Det rekommenderas att 
dessa reagens och testprov hanteras i enlighet med fastställd, 
god laboratoriepraxis.

2. Apparatur för återanvändning ska steriliseras med tillämplig 
procedur efter användning. Autoklavering i 15 minuter 
vid 121°c är dock att föredra. Artiklar för engångsbruk ska 
autoklaveras eller brännas. Spill från potentiellt smittfarligt 
material ska avlägsnas omedelbart med absorberande 
pappershandduk. Torka av det kontaminerade området med 
bakteriellt desinficeringsmedel av standardtyp. Material som 
använts för att rengöra spill, inklusive handskar, ska kasseras 
som biologiskt riskmaterial.

3. Använd skyddskläder, engångshandskar och skyddsglasögon 
vid hantering av prov och utförande av analys. Tvätta 
händerna noggrant efteråt.

4. Medföljande reagens utgör inte en hälsofara vid användning 
i enlighet med god laboratoriepraxis, goda standarder för 
yrkeshygien och instruktionerna i denna bruksanvisning.

ANAlyTISKA FöRSIKTIGheTSåTGäRDeR
1. Reagens får ej användas efter utgångsdatumet.

2. låt latexreagens nå rumstemperatur (15 till 30°c) före 
användning. latexreagens som visar tecken på aggregation 
eller klumpar före användning kan ha frusit och ska inte 
användas.

3. Viktigt vid användning av droppflaskor är att de hålls vertikalt 
så att droppen bildas vid spetsen på munstycket. om 
munstycket blir vått kommer en felaktig volym att bildas runt 
änden och inte vid spetsen. om detta händer ska munstycket 
torkas av innan du fortsätter.

4. Vidrör inte reaktionsområdet på korten.

5. Agglutination som uppstår efter 30 sekunder ska inte 
tolkas som ett positivt resultat. långvarig vickning av 
kortet kan resultera i falskt positiva reaktioner med vissa 
koagulasnegativa isolat.

6. Mikrobiologisk kontamination av reagens måste undvikas 
eftersom detta kan förkorta produktens hållbarhetstid och 
förorsaka felaktiga resultat.

ProvtAgning och förvAring
Se en vanlig textbok för detaljer om provtagning och behandling1. 
odlingar kan testas från ett av följande medier:
 Blodagar columbia cNA-agar
 Näringsagar Mueller hinton-agar med   
  5% blod
 Tryptone-sojaagar Baird-Parker-agar
 Tryptone-sojaagar med 5% blod Mannitol-saltagar†
 columbia-blodagar

†obs! Prov som odlats på medier som innehåller antibiotika eller  
medium med hög salttillsats som t.ex. Mannitol-saltagar kan ge 
en agglutination som innehåller trådiga aggregat.

ANVäNDNING AV FäRSKA KUlTUReR SoM oDlATS öVeR NATT 
ReKoMMeNDeRAS.

Procedur

TIllhANDAhålleT MATeRIAl
Material medföljer för 150 (Zl33/R30950102) eller 450 (Zl34/
R30950201) test, se förpackningens innehåll.

TeSTPRoceDUR
läs igenom avsnittet Analytiska försiktighetsåtgärder noggrant 
innan testet utförs.

Steg 1 Skaka flaskan ordentligt och 
undersök om det förekommer 
aggregation i latexreagenset 
före användning. Se avsnittet 
kvalitetskontroll och visuell 
inspektion för ytterligare 
instruktioner.

Steg 2 För varje prov placeras en 
droppe testlatex i en cirkel på ett 
reaktionskort (RT64/R30369001) 
och en droppe kontrollatex i 
en separat cirkel. Säkerställ att 
droppflaskorna hålls vertikalt så att  
en exakt droppe dispenseras.

1 droppe

Steg 3 Använd en blandningssticka och 
avlägsna tillräckligt med tillväxt 
från en renodling eller väl isolerad 
odling för att täcka den trubbiga 
änden på stickan. Som riktlinje bör 
en mängd tillväxt motsvarande cirka 
sex medelstora kolonier användas.

Steg 4 Slamma upp odlingsprovet i 
droppen med testlatex genom att 
gnugga med den platta änden på 
stickan. Gnugga ordentligt, men 
inte för kraftfullt eftersom ytan på 
kortet då kan skadas. Vissa stammar, 
i synnerhet andra species än 
S. aureus, förblir svåra att slamma 
upp. Detta bör noteras eftersom 
klumpar av ouppslammade odlingar 
kan medföra att latexen ser ”grov” 
eller ”trådig” ut vid avläsning. Sprid 
latexen över ungefär halva ytan på 
cirkeln. Kassera blandningsstickan 
på säkert sätt.

uppslamning 
av provet

Steg 5 Slamma med en separat sticka 
upp ett liknande odlingsprov i 
kontrollatex, enligt anvisningarna i 
steg 4. Kassera blandningsstickan på 
säkert sätt.

uppslamning 
av provet

Steg 6 Vicka kortet sakta i upp till 30 
sekunder under observation med 
avseende på agglutination. Kortet 
ska hållas på normalt läsavstånd (25 
till 35 cm) från ögonen. Använd inte 
förstoringsglas.

vicka

Steg 7 Kassera det använda 
reaktionskortet på säkert sätt.

Sv



reSultAt

Positivt resultat
Agglutination av testlatex i samband med brist på agglutination av 
kontrollatex indikerar förekomst av antingen koagulas, protein A 
eller antigener som ofta förekommer på S. aureus i odlingen som 
testas. De flesta positiva reaktionerna sker nästan ögonblickligen. 
Falskt positiva resultat kan förekomma om testet avläses efter 

mer än 30 sekunder.
negativt resultat
Brist på agglutination i båda reagensen betyder att det inte är 
sannolikt att den testade odlingen är S. aureus.

ej tolkningsbart resultat
Synlig agglutination av kontrollatex, som är starkare eller svagare 
än testlatex, indikerar en icke-specifik reaktion.

KVAlITeTSKoNTRoll
Utförande av kvalitetskontroll skall ske vid varje mottagen 
leverans eller sats med nytt lotnummer. Varje laboratorium skall 
följa de statliga och lokala bestämmelserna.

Varje avvikelse från förväntade resultat indikerar att det kan 
förekomma ett problem med reagenset. Detta måste åtgärdas 
före fortsatt användning med kliniska prov.

visuell inspektion
latexsuspensionerna ska alltid inspekteras med avseende på 
aggregation när de droppas på reaktionskortet. om det finns 
tecken på klumpning före tillsats av testprovet ska suspensionen 
inte användas. efter långvarig förvaring kan det förekomma en viss 
aggregation eller torkning runt flaskans lock. om detta observeras 
ska latexflaskan skakas ordenligt i några sekunder tills innehållet 
åter är fullständigt uppslammat.

kontroll
Prestandaegenskaperna hos test- och kontrollatexreagens bör 
fastställas med färska kulturer av referensbakteriestammar som 
odlats över natt. Följ metoden i avsnittet testprocedur. lämpliga 
referensstammar visas nedan.

SPecIeS                                                        FöRVäNTADe ReSUlTAT
                                                            TeSTlATeX       KoNTRollATeX

S. aureus (ATcc® 25923TM)                      +  –
S. epidermidis (ATcc® 12228TM)             –  –

TolKNING AV ReSUlTAT
en positiv reaktion indikerar förekomst av en eller flera 
koagulationsfaktorer, protein A, eller cellytantigener i odlingen 
under testet och negativt resultat indikerar frånvaro.

ProcedurenS begränSningAr
1. Prov som odlats på medier som innehåller antibiotika eller 

medium med hög salttillsats som t.ex. Mannitol-saltagar kan 
ge en agglutination som innehåller trådiga aggregat.

2. Vissa species av stafylokocker förutom S. aureus speciellt S. 
hyicus, S. intermedius, S. lugdunensis och S. schleiferi, kan ge 
positiva resultat i koagulastest och också reagera i snabba 
latextest. Dessa species kan vid behov identifieras genom 
biokemiska test. S. hyicus och S. intermedius påträffas sällan 
i det kliniska laboratoriet.

3. Vissa andra koagulasnegativa stafylokock-species, t.ex. S. 
capitis har plasmaproteinbindande faktorer, som inte reagerar 
i Staphaurex Plus*-testet. Några få stammar identifieras 
dock biokemiskt som S. saprophyticus efter att ha gett svagt 
positiva reaktioner och ytterligare identifiering av urinisolat 
kan krävas.

4. Vissa streptokocker och möjligen andra organismer har 
immunoglobin eller andra plasmaproteinbindande faktorer 
som kan reagera i latextest och det finns flera bakterier som 
t.ex. E. coli, som kan agglutinera latexpartiklar icke-specifikt. 
För att eliminera potentiell interferens från dessa organismer 
bör en gramfärgning och ett katalastest utföras så att endast 
organismer med stafylokockmorfologi testas.

5. Alla tvivelaktiga resultat ska kontrolleras för renhet och 
identifieras av en alternativ metod.

förväntAde reSultAt
Stark agglutination med S. aureus-odlingar, ingen agglutination 
med stafylokocker som varken har koagulationsfaktor eller protein 
A eller ytantigen som är karakteristisk för S. aureus.

SPecifikA PreStAndAegenSkAPer
Prestanda hos Staphaurex Plus* har utvärderats vid fyra 
nordamerikanska och två europeiska mikrobiologiska 
referenslaboratorier på totalt 646 kliniska (förmodat stafylokock-) 
rutinisolat och 671 lagrade odlingar. odlingarna testades parallellt 
med koagulastest för provrör, gramfärgning och minst ett 
alternativ av snabbt test för identifiering av S. aureus. Resultaten 
sammanfattas i tabell 1 och 2.

KlINISKA ISolAT

meticillin-resistent S. aureus (mrSA)
Totalt 151 färska S. aureus-odlingar som visats vara resistenta mot 
en eller flera antibiotika testades i de amerikanska och europeiska 
referenslaboratorierna. Staphaurex Plus* identifierades korrekt 
i 150 av dessa isolat. Det avvikande isolatet var positivt med 
koagulastest i provrör och ett alternativt snabbt latextest.

Sensitiviteten hos Staphaurex Plus* i denna grupp MRSA-odlingar 
beräknades vara 99,34% (150/151).

meticillin-känsligt S. aureus (mSSA)
Staphaurex Plus* identifierade korrekt 335 av 337 bekräftade S. 
aureus-odlingar från de mikrobiologiska referenslaboratorierna. 
De avvikande isolaten inkluderade ett som också gav ett negativt 
resultat med det alternativa snabba latextestet.

Sensitiviteten hos Staphaurex Plus* i denna grupp MSSA-odlingar 
beräknades vara 99,41% (335/337).

Andra stafylokocker
Totalt 157 färska icke-S. aureus stafylokockisolat testades också. 
Staphaurex Plus* gav ett negativt resultat med 150 av dessa isolat  
som inkluderade S. saprophyticus, S. epidermidis och S. 
haemolyticus. återstående sju odlingar som gav ett positivt 
resultat med Staphaurex Plus* inkluderade tre som också var 
positiva med ett alternativt snabbt latextest.

Specificiteten hos Staphaurex Plus* på denna grupp icke-S. aureus 
stafylokockodlingar beräknades vara 95,54% (150/157).

total prestanda hos Staphaurex Plus* jämfört med 
koagulationstest i provrör på S. aureus-isolat

 Relativ sensitivitet 99,4%
 Relativ specificitet 95,5%
 Total överensstämmelse 98,4%

oBS! Staphaurex Plus* gav ett ej tolkningsbart resultat med 0,15% 
(1/646) av de färska odlingarna. Detta resultat har uteslutits från 
sammanfattningen ovan.

lAGRADe oDlINGAR

meticillin-resistent S. aureus (mrSA)
Totalt 282 lagrade S. aureus-odlingar som visats vara resistenta mot  
en eller flera antibiotika testades. Staphaurex Plus* identifierades  
korrekt i 281 av dessa isolat. Den avvikande odlingen var positiv 
med koagulastest i provrör och negativ med ett alternativt 
snabbt latextest.

Sensitiviteten hos Staphaurex Plus* i denna grupp MRSA-odlingar 
beräknades vara 99,65% (281/282).

meticillin-känsligt S. aureus (mSSA)
Staphaurex Plus* identifierade korrekt 242 av 248 bekräftade S. 
aureus-odlingar från de mikrobiologiska referenslaboratorierna. 
De avvikande odlingarna inkluderade fyra som också gav ett 
negativt resultat med det alternativa snabba latextestet.

Sensitiviteten hos Staphaurex Plus* i denna grupp MSSA-odlingar 
beräknades vara 97,6% (242/248).

Andra stafylokocker
Totalt 139 lagrade icke-S. aureus stafylokockodlingar testades 
också. Staphaurex Plus* gav ett negativt resultat med 132 av 
dessa isolat som inkluderade S. saprophyticus, S. epidermidis och 
S. haemolyticus. De återstående sju odlingar som gav ett positivt 
resultat med Staphaurex Plus* inkluderade två som också var 
positiva med ett alternativt snabbt latextest.

Specificiteten hos Staphaurex Plus* på denna grupp icke-S. aureus 
stafylokockodlingar beräknades vara 95,0% (132/139).

total prestanda hos Staphaurex Plus* jämfört med 
koagulationstest i provrör på S. aureus-odlingar

 Relativ sensitivitet 98,7%
 Relativ specificitet 95,0%
 Total överensstämmelse 97,9%

oBS! Staphaurex Plus* gav ett ej tolkningsbart resultat med 0,3%  
(2/671) av de lagrade odlingarna. Detta resultat har uteslutits från 
sammanfattningen nedan.

tabell 1

reaktivitet för Staphaurex Plus* 
på förmodade kliniska stafylokockisolata

Staphaurex Plus*-resultat

Positiva Negativa Totalt

Meticillin-resistent S. aureus (MRSA) 150 1 151

Meticillin-känsligt S. aureus (MSSA) 335 2 337

Icke-S. aureus isolatb 7 150 157
   
a Staphaurex Plus* gav ett ej tolkningsbart resultat med 1 prov. 
Detta har uteslutits från tabellen.
b Inkluderar S. saprophyticus, S. epidermidis och S. haemolyticus.

tabell 2

reaktivitet för Staphaurex Plus* 
på lagrade kliniska stafylokockodlingara

Staphaurex Plus*-resultat

Positiva Negativa Totalt

Meticillin-resistent S. aureus (MRSA) 281 1 282

Meticillin-känsligt S. aureus (MSSA) 242 6 248

Icke-S. aureus isolatb 7 132 139
 
a Staphaurex Plus* gav ett ej tolkningsbart resultat med 2 prov. 

Dessa har uteslutits från tabellen.
b Inkluderar S. saprophyticus, S. epidermidis och S. haemolyticus.
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