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Katalog  

900-00002 Specific Reveal, sensorplatta, 20-pack.  

900-00008 Specific Reveal, AST-platta GN01, 20-pack. 

Endast för in vitro-diagnostiskt bruk. 
Endast för yrkesmässigt bruk. 

 

 

Specific Diagnostics Inc. 
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San Jose, CA 95134, USA 

E-post: admin@specificdx.com 

Tel: 408,896.3190 

Webbplats: www.specific-dx.com 

Specific Reveal och Specific AST är varumärken som tillhör Specific Diagnostics 

Kundsupport och teknisk support 
Webbplats: www.specific-dx.com/customer-portal 

E-post: admin@specificdx.com 

408,896.3190 
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Denna handbok omfattar användningsprocedurerna för följande Specific Diagnostics-produkt:  

 

900-00002 Specific Reveal™, sensorplatta, 20-pack. 

900-00008 Specific Reveal, AST-platta GN01, 20-pack. 

 

 

Upphovsrätt © 2019 Specific Diagnostics, Inc. Alla rättigheter förbehålls. 

 
 

Notera: Följande symbol används i hela den här handboken för att uppmärksamma varningar, försiktighetsåtgärder 

eller användarprocedurer som direkt kan påverka en säker användning av de produkter som omfattas av den här 

handboken. Läs och var införstådd med dessa instruktioner och förklaringar före användning av l. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ och Specific AST™ är registrerade varumärken  

i USA för Specific Diagnostics, Inc 

 

För användare inom den Europeiska unionen (regelverk (EU) 2017/746) och i länder med liknande krav: Om ett allvarligt 

tillbud inträffar under användningen av denna produkt eller som resultat av dess användning, ska detta rapporteras till 

tillverkaren och/eller deras auktoriserade representant samt till behörig nationell myndighet. 
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Följande symboler kan finnas på produktetiketten eller i bruksanvisningen. 
 

Katalognummer 

n 
Innehållet räcker till <n> tester 

 

Satsnummer 

 

Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik 

 

Temperaturgräns 

 

Får inte återanvändas 

 

Används före datum 

 

Läs bruksanvisningen 

 

Tillverkare  

 

Tillverkningsdatum 

 

Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen 

 

CE-märkning för överensstämmelse 

 

 

Öppna inte om förpackningen är skadad 
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Hanteras varsamt 

 

 

Antal 

 
Hanteras med handskar 

 
Se säkerhetsdatabladet för mer information 

 Tillverkad i USA 

 Artikel/artiklar som finns i förpackningen 
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1. Fastställande av avsedd användning 

Reveal AST-systemet är ett in-vitro-diagnostiskt (IVD) automatiserat system för antimikrobiell 
känslighetstestning av organismer direkt från positiva blododlingar. Reveal AST-analyser är indicerade för 
känslighetstestning av specifika patogena bakterier vanligtvis associerade med eller orsak till bakteremi samt 
bakterieisolat från andra provtyper. Resultaten är avsedda att användas i kombination med gramfärgning, 
identifiering av organismer och andra kliniska laboratoriefynd.  Följande antimikrobiella medel/organismer är 
indicerade för testning med Reveal AST-systemet med brytpunkter enligt EUCAST (European Committee on 
Antimikrobial Susceptibility Testing). 

Kombinationer av gramnegativa antimikrobiella medel och organismer: 

Amikacin: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Proteus mirabilis och Acinetobacter 
baumannii. 

Amoxicillin/klavulansyra: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis och 
Citrobacter koseri. 

Ampicillin: Escherichia coli och Proteus mirabilis. 

Aztreonam: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae och Pseudomonas aeruginosa. 

Cefepim: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri och Proteus mirabilis. 

Cefotaxim: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 
Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae och Proteus mirabilis. 

Cefoxitin: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis och Citrobacter koseri. 

Ceftazidim: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 

Ceftazidim/avibaktam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 

Ceftolozan/tazobaktam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. 

Ciprofloxacin: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, och 
Citrobacter koseri. 

Ertapenem: Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 
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Gentamicin: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 

Imipenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 

Levofloxacin: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och 
Citrobacter koseri. 

Meropenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och 
Citrobacter koseri. 

Meropenem/vaborbaktam: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 

Piperacillin: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis och Citrobacter freundii. 

Piperacillin/tazobaktam: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 

Tigecyklin: Escherichia coli och Citrobacter koseri. 

Tobramycin: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, och 
Citrobacter koseri. 

Trimetoprim/sulfametoxazol: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii och Citrobacter koseri. 

Ceftazidim/klavulansyra: (ESBL-bekräftelse) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca och 
Proteus mirabilis. 
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2. Försiktighet vid användning 

• Denna produkt kan endast användas med Reveal AST-systemet. 

• Prestandan för detta test har endast utvärderats med följande blododlingsflaskor:  
o BD BACTEC Plus Aerobic/F Medium 
o BD BACTEC Plus Anaerobic 
o BD BACTEC Standard Aerobic 
o BD BACTEC Standard Anaerobic 
o BD BACTEC Lytic Anaerobic 
o BD BACTEC Peds Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT FA Plus Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT FN Plus Anaerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT PF Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT SA Standard Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT SN Standard Anaerobic 

• Prover av positiva blododlingar måste köras med Reveal AST-analysen på Reveal AST-systemet inom 16 
timmar efter att provet testades positivt. 

• Prover av positiva blododlingar måste lastas in i Reveal AST-systemet och körningen måste startas inom 20 
minuter efter inokuleringen av Reveal AST-plattan, samt med användning av Reveal-sensorplatta och 
förslutning.  

• Identifiering av organismer som görs med ett annat CE-IVD-märkt eller FDA-godkänt identifieringssystem, 
måste sättas in i Reveal AST-systemet innan MIC och kategoritolkningar rapporteras. 

• Om ett individuellt MIC-resultat inte är tillgängligt, måste känslighetstestning utföras offline.   

3. Kontraindikationer för användning 

• Denna produkt ska inte användas för att testa blododlingar som innehåller kol. 

• Prover med resultat av gramfärgning som anger att den positiva blododlingen innehåller jäst eller 
grampositiva bakterier eller inkluderar mer än en organism (dvs polymikrobiella prover).  

• Prover där en snabb CE-IVD-märkt eller FDA-godkänd ID-metod, t.ex. en ID-analys baserad på 
multiplexerad PCR, har fastställt att provet är polymikrobiellt eller innehåller jäst eller grampositiva 
bakterier. 

4. Säkerhet: Varningar och försiktighetsåtgärder 

Allmänna försiktighetsåtgärder 

1. För in vitro-diagnostiskt bruk. 
2. Denna analyssats som består av Reveal AST-platta GN01, Reveal-sensorplatta och inokulatvatten med 

PLURONIC® är endast avsedd för engångsbruk.  Får inte återanvändas. 
3. Resultaten av Reveal AST-systemet ska tolkas av en utbildad hälso- och sjukvårdspersonal i 

kombination med patientens tecken och symtom på sjukdom samt annan diagnostisk information. 
4. Använd inte om integriteten för Reveal AST-plattans eller Reveal-sensorplattans förpackning har 

åsidosatts (oförseglad, punkterad eller sönderriven). 
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5. Reveal AST-plattor ska inte användas om något av följande förhållanden förekommer: a) påsen med 
torkmedel saknas eller är trasig; b) plattbrunnarna är missfärgade (t.ex. potentiellt farligt objekt, olika 
antimikrober). 

6. Reveal AST-analyssatsen är endast avsedd att användas med Specific Reveal AST-systemet. 
7. Reveal-sensorer ska användas inom 30 minuter efter öppnandet av sensorförpackningen.  
8. Använd inte analyssatsen efter utgångsdatumet. 
9. Denna sats innehåller produkter av animaliskt ursprung. Certifierad kunskap om ursprunget och/eller 

djurets sanitära status garanterar inte helt och hållet frånvaro av överförbara patogener. Det 
rekommenderas därför att dessa produkter behandlas som potentiellt smittsamma och hanteras med 
normalt förekommande säkerhetsåtgärder (förtär inte produkterna; andas inte in dem). 

Säkerhetsåtgärder 

1. Utbildad, kvalificerad laboratoriepersonal ska bära lämplig skyddsutrustning (handskar, labbrock, 
skyddsglasögon) och iaktta standardmässiga försiktighetsåtgärder vid hantering och kassering av 
smittsamma eller potentiellt smittsamma material (t.ex. patientprover eller konsumtionsvaror). 

2. Er institutions säkerhetsprocedurer ska följas vid hantering av biologiska prover. 
3. Materialen som används i denna analys inkluderar plattor och provflaskor vilka ska kasseras enligt 

statliga, regionala och lokala regleringar. 

Försiktighetsåtgärder för laboratorier 

1. Om burkar med blododlingar innehåller harts, använd en nål på 18 gauge för att förhindra att 
hartspärlor överförs till provflaskorna.   

Förvaring  

1. Reveal-sensorplattan (900-00002) måste förvaras vid 5–25 °C.  
2. Reveal AST-plattan GN01 (900-00008) måste förvaras vid 2–25 °C. 

Produktförsämring  

Utsätts produkten långvarigt för andra förvaringsförhållanden än de som rekommenderas kan det resultera i 
att antimikrobiella medel förlorar sin verkan och att prestandan för Reveal AST-sensorplattan reduceras.  
Använd inte efter utgångsdatum.  
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5. Sammanfattning av proceduren och principerna för proceduren 

Reveal AST-analyser fungerar direkt från en positiv blododling och ger MIC-värden baserade på testning av en 
dubbel spädningsserie av antimikrobiella medel. Det specifika Reveal™ AST-systemet baseras på 
egenutvecklad sensorteknik för små molekyler som består av en uppställning kemiskt olika kolorimetriska 
sensorer. Dessa sensorer svarar med en kvantitativ färgförändring på de flyktiga organiska föreningarna 
(VOC:er) som är metaboliska biprodukter vid mikrobiell tillväxt.  

Sensoruppställningens breda spektrum av känsliga kemiska interaktioner och dess höga grad av sensitivitet gör 
det möjligt för sensoruppställningen att svara snabbt på mikrobiella VOC:er. När sensorplattan försluts med en 
inokulerad AST-platta, sitter en uppställning av sju sensorer över varje brunn och detekterar de flyktiga 
föreningarna som släpps ut mikroorganismer under tillväxten för att underlätta bedömningen av tillväxt i 
närvaro och frånvaro av antimikrobiella medel, vilket gör det möjligt att avgöra antimikrobiella 
känslighetsprofiler. Eftersom sensorerna svarar på flyktiga föreningar i det övre utrymmet av varje brunn, 
krävs ingen optisk åtkomst till vätskan (som vid metoder med grumlighet, spridning av laserljus eller med 
mikroskop) och låter inokulatet prepareras genom direkt utspädning av provet från den positiva blododlingen.  

6. SPECIFIK REVEAL-sensorplatta och SPECIFIC REVEAL AST GN01-komponenter 

 

  

Bild 1. (1) Specific Reveal-sensoruppställning. (2) Identifierande streckkod som består av LOT-uppgifter, produktnummer 
och serienummer 
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Bild 2. (1) Specific Reveal AST-platta GN01. 

 

7. Material som medföljer 

Specific Reveal™-sensorplatta AST består av:   

• 900-00002 Specific Reveal-sensor, 20-pack.  
 

8. Material som behövs men inte medföljer 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Specific Reveal™ -förslutare (900-00003) 

• Specific Reveal AST-platta GN01, 20-pack (900-00008). 

• PLURONIC-vatten för utspädning av inokulat  

• Rehydrator/inokulatorbrickor  

• Positiv blododling 

• P200 pipett och pipettspetsar 

• Sterila 18 gauge hypodermiska nålar  

• 5 ml spruta 

• 15 ml koniska provrör 

• Blodagarplattor (BAP) 

• Steril koksaltlösning  

• Vortex 

1 
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• Torkdukar med 70 % isopropylalkohol 

• Rehydrator/inokulator eller motsvarande 

• Kimwipe-torkdukar 

• Streckkodsläsare  

• Biosäkert skåp 

• 0,5 McFarland-standard eller turbidimeter/nefelometer 

9. Procedur 

9.1. Antimikrobiell känslighetstestning Preparering av prov (extrahering) 

• Vortexa blododlingen och torka av burkens membran med 70 % isopropylalkohol. 

• Använd en 18 gauge nål och en 5 ml spruta för att aspirera cirka 3–5 ml prov från den positiva 
blododlingen (PBC) och fördela i ett 15 ml koniskt provrör.   

 

Bild 3. Preparering av prov för Specific Reveal AST-systemet medför utspädning i PLURONIC-vatten följt av inokulering av 
Reveal AST-plattan och därefter förslutning av Reveal-sensorplatta mot Reveal AST-platta med hjälp av Reveal AST-
förslutaren. 

9.2. Preparering av gramnegativ platta från positiv blododling 

Utspädning av positiv blododling 

• Efter extrahering av provet från den positiva blododlingen in i ett 15 ml koniskt provrör, vortexa 3–5 ml 
prov för att säkerställa jämn cellfördelning. 

• Gör en 1:1000 utspädning genom att tillsätta 25 µl av den positiva blododlingen i 25 ml Pluronic-vatten 
och vänd försiktigt röret 8–10 gånger för att säkerställa att suspensionen är homogen. 

Preparering av Reveal AST-platta 

• Ta fram Reveal AST-plattan/plattorna (900-00008) som ska användas från förvaringsutrymmet. Använd 
inte om förpackningens integritet har åsidosatts (utgången, oförseglad, punkterad eller sönderriven). 
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• Öppna påsen genom att klippa upp den och ta ut plattan. Om plattan har förvarats i kylskåp, ta genast 
ut den ur foliepåsen. 

• Plattor ska inte användas om något av följande förekommer: 
o Påsen med torkmedel saknas eller är trasig. 
o Plattbrunnarna är missfärgade (t.ex. potentiellt farligt objekt, olika antimikrober). 

Inokulering av Specific Reveal AST-platta  

• Häll Pluronic-suspensionen i rehydratorn/inokulatorbrickan och säkerställ en jämn fördelning i 
brickan. 

• Använd rehydratorn/inokulatorn, och överför 115 µl av provet i varje plattbrunn. Om ett alternativt 
inokuleringssystem används, rehydrera AST-plattan med 115 µl ± 10 μl Pluronic-suspension. 

• Gå vidare för att försluta plattan. 
 

9.3. Plattor för förslutning 

• *Håll alltid Reveal AST-plattan och Reveal-sensorplattan nivellerade och plana genom hela 
förslutningsprocessen.* 

• Kontrollera om det finns några tecken på droppar på AST-plattans yta. Torka av plattans ovansida 
med en Kimwipe för att säkerställa att det inte finns någon vätska på plattans yta. Eventuell fukt 
på ytan kommer att påverka kvaliteten på sensorplattans förslutning.  

• Öppna den Reveal-sensorplatta (900-00002) som ska användas för testet och placera streckkoden 
med prov-ID på fliken. *Ta inte direkt på sensorytan. Använd alltid handskar vid hantering av 
Reveal-sensorplattan. Hantera alltid sensorn genom att hålla i kanten på ramen och aldrig på 
sensorns undersida.* 

• Placera Reveal-sensorplattan som ska testas på den inlastade antimikrobiella plattan med fliken i det 
övre vänstra hörnet nära A1-brunnen, så som visas på bild 4. 

 

Bild 4. Placera Reveal-sensorplattan som ska testas på den inlastade 
antimikrobiella plattan med fliken i det övre vänstra hörnet, nära A1-
brunnen. 
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• Öppna förslutarlådan genom att trycka på knappen inringad av grönt LED-ljus.  Om en knapp med 
grönt LED-ljus inte visa på förslutaren, är den inte redo att försluta. 

• Placera plattan i förslutarlådan (referera till bruksanvisningen för SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 
(DML-00006)) med A1-brunnen uppe i vänstra hörnet (när du har instrumentet framför dig) (se 
bild 5). Säkerställ att plattan har placerats rätt på plattformen för inlastning genom att försiktigt 
trycka ned plattans kanter.   

 
Bild 5. Placera plattan med ramen i förslutarlådan och fliken i 
det övre vänstra hörnet 

 
 

• Stäng försiktigt lådan tills det klickande ljudet hörs.  

• Förslutaren kommer att försluta plattan automatiskt efter att lådan har stängts samt mata ut lådan 
efter att förslutningen är färdig. Om provet inte matas ut eller om förslutaren inte fungerar så som 
avses, kontakta kundsupport. Forcera INTE lådan att öppnas eftersom det kan skada förslutaren. 

• VAR FÖRSIKTIG: Reveal AST-analysen kan bli varm av förslutningsprocessen. 

• Inspektera plattan för att säkerställa att det inte finns något tecken på felaktig förslutning, t.ex. 
bubblor. Om förslutningarna inte är korrekta, kontakta kundsupport. Försök aldrig återförsluta en 
redan försluten platta. 

• Efter förslutningen, referera till bruksanvisningen för SPECIFIC REVEAL för att lasta in den förslutna 
REVEAL-SENSORPLATTAN i SPECIFIC REVEAL. 

10. Kvalitetskontroll 

Godtagbarheten för de antimikrobiella medlen ska kontrolleras genom att testa organismer med kända 
brytpunkter och MIC intervall, se tabell 1 under Stammar för kvalitetskontroll, delodling och underhåll 

• Stryk på blodagarplattan (F1-delodling) ut stammar för kvalitetskontroll från ett fryst lager. Inkubera 
plattorna upp och ned vid 37 °C över natten. Efter inkuberingen över natten vid 37 °C, kan F1-
plattorna förvaras vid 4 °C i en vecka. Det rekommenderas att en ny F1-delodling prepareras varje 
vecka av det frysta lagret. 
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• Delodla stammar för kvalitetskontroll från F1-plattan på en blodagarplatta för att få en F2-delodling. 
Inkubera plattorna upp och ned vid 37 °C över natten eller så som krävs för att få tillräcklig tillväxt och 
skapa en 0,5 McFarland-standard. En ny F2-delodling ska prepareras dagen före varje gång testning av 
kvalitetskontroll utförs.  
 

10.1. Preparering av Reveal AST-platta för kvalitetskontroll 

 

• Ta fram plattorna som ska användas från förvaringsutrymmet. Använd inte om förpackningens 
integritet har åsidosatts (oförseglad, punkterad eller sönderriven). 

 

10.2. Inokulering av Reveal AST-plattan för kvalitetskontroll 

 
• Förbered en 0,5 McFarland i steril koksaltlösning genom att välja 2–3 isolerade kolonier från en ny F2-

platta (inte mer än 24 timmar gammal) och använd en 0,5 McFarland-standard eller en 
turbidimeter/nefelometer. 

• Gör en 1:200 utspädning genom att tillsätta 125 µl McFarland i 25 ml Pluronic-vatten och vänd 
försiktigt 8–10 gånger för att säkerställa att suspensionen är homogen.  

• Häll Pluronic-suspensionen i rehydratorn/inokulatorbrickan och säkerställ en jämn fördelning i 
brickan. 

• Använd en rehydrator/inokulatoranordning och överför 115 µl av provet i varje brunn på plattan. 
 

10.3. Förslutning av plattorna 

Se avsnitt 9.3 för instruktioner om förslutning av plattor 

10.4. Stammar för kvalitetskontroll 

Reveal-resultaten för de rekommenderade American Type Culture Collection (ATCC) -kontrollorganismerna är 
förtecknade i nedanstående tabell.  

Tabell 1: Analys av kvalitetskontrolltest av antimikrobiell känslighet för AST-platta GN01 

Antimikrobiellt medel 
Konc.intervall 

för platta 
E. coli   ATCC® 

25922 
P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amikacin 4–16 ≤ 4 ≤ 4   

Ampicillin 4–8 ≤ 4–8  > 8  

Amoxicillin - klavulansyra 4/2–16/2 ≤ 4–8  ≤ 4–16  

Aztreonam 1–16 ≤ 1 2–8 8 - >16  

Cefepim 0,125–64 ≤ 0,12 0,5–4 0,5–2  

Cefotaxim 0,125–4 ≤ 0,12 > 4   
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Antimikrobiellt medel 
Konc.intervall 

för platta 
E. coli   ATCC® 

25922 
P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Cefoxitin 8–16 ≤ 8    

Ceftazidim 0,125–64 ≤ 0,12 1–4 16–64  

Ceftazidim/avibaktam 
0,25/4; 1/4–

16/4 
≤ 0,25–0,5 0,5–4 0,25–2 

 

Ceftazidim/klavulansyra 0,25/4–8/4 Neg  Pos  

Ceftolozan/tazobaktam 1/4-4/4 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1–2  

Ciprofloxacin 0,06; 0,25–1 ≤ 0,06 0,12–1   

Ertapenem 0,12–1 ≤ 0,12    

Gentamicin 2–4 ≤ 2 ≤ 2   

Imipenem 1–8 ≤ 1 1–4 ≤ 1  

Levofloxacin 0,25–1 ≤ 0,25 0,5–4   

Meropenem 0,12–8 ≤ 0,12 0,12–1   

Meropenem/vaborbaktam 2/8-8/8 ≤ 2 ≤ 2  ≤ 2 

Piperacillin 8–16 ≤ 8 ≤ 8   

Piperacillin – tazobaktam 4/4-16/4 ≤ 4 ≤ 4–8 8 - >16  

Tigecyklin 0,5–1 ≤ 0,5    

Tobramycin 2–4 ≤ 2 ≤ 2   

Trimetoprim - 
sulfametoxazol 

2/38-4/76 
≤ 2 > 4  

 

 

11. Tolkning av resultat 

11.1. Känslighetsresultat  

När organismens ID har styrkts för systemet genom någon ID-analys som antingen är FDA-godkänd eller CE-
IVD-märkt, genererar systemet minimala inhibitoriska koncentrationer (MIC) och tolkningar (SIR-resultat) för 
varje antimikrobiellt medel baserat på de aktuella EUCAST/CASFM-brytpunkterna.  SIR-kolumnen i 
patientrapporten visar följande tolkningar: 

• S = känslig (susceptible) 

• I = känslig vid ökad exponering (susceptible, increased exposure) 

• R = resistent (resistant) 

12. Prestandaegenskaper 

Prestandaegenskaperna för Reveal AST-analyser har fastställts genom utvärderingar på flera kliniska 
laboratorier.  

12.1. Begränsningar 

Genomför en alternativ testmetod för följande kombinationer av arter och läkemedel innan resultaten 
rapporteras: 
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Piperacillin/tazobaktam: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
För följande kombinationer av arter och läkemedel kan Reveal komma att producera ett resistent resultat som 
kan påträffas som känsligt av referensmetoden. Om det är kritiskt för patientvården, bekräfta dessa resultat 
med en alternativ metod: 

• Ceftolozan/tazobaktam med E. cloacae och K. aerogenes 

• Imipenem med K. aerogenes   

• Ertapenem med E. cloacae  

• Meropenem/vaborbaktam med K. pneumoniae och K. aerogenes 

• Amoxicillin/klavulansyra med K. oxytoca 
 
För följande kombinationer av arter och läkemedel kan Reveal komma att producera ett känsligt resultat som 
kan påträffas som resistent av referensmetoden. Om det är kritiskt för patientvården, bekräfta dessa resultat 
med en alternativ metod. 

• Cefoxitin med K. oxytoca  

• Imipenem med E. cloacae och K. oxytoca 

• Ertapenem med K. oxytoca 

• Ceftazidim/avibaktam med E. coli och K. aerogenes  

• Piperacillin/tazobaktam med Proteus mirabilis 
 
Reveal-systemet förmåga att detektera resistens mot amikacin, ceftazidim/avibaktam, meropenem och 
meropenem/vaborbaktam hos C. koseri är inte känd på grund av att resistenta organismer inte fanns att tillgå 
vid tiden för den jämförande testningen. 
 

 


