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ALLEEN VOOR GEBRUIK MET SOFIA 

BEOOGD GEBRUIK 
De Sofia Legionella FIA gebruikt immunofluorescentie voor kwalitatieve detectie van Legionella pneumophila 
serogroep 1 antigeen in menselijke urinemonsters. Het is ontworpen om monsters te testen van patiënten 
met symptomen van longontsteking. Testresultaten dienen te worden gebruikt als een hulpmiddel bij de 
diagnose van Legionella pneumophila serogroep 1 infectie. Een negatief resultaat sluit infectie met 
Legionella pneumophila serogroep 1 niet uit. Testresultaten dienen te worden gebruikt samen met gegevens 
die men van de klinische beoordeling van de patiënt en andere diagnostische procedures verkregen heeft.  

SAMENVATTING EN OMSCHRIJVING 
Legionella pneumophila (L. pneumophila) zijn gram-negatieve, obligaat aërobe bacteriën die de verwekkers 
van veteranenziekte in de mens zijn. 1,2 Veteranenziekte is een vorm van ernstige longontsteking die 
vernoemd is naar de uitbraak in de zomer van 1976 in Philadelphia plaatsvond en tot 221 gevallen leidde 
waarvan er 34 een dodelijke afloop hadden.3 L. pneumophila kan ook tot een "influenza-achtige" aandoening 
leiden die aangeduid wordt als Pontiac koorts. 1,2 Patiënten die aan veteranenziekte lijden, kunnen 
verscheidene symptomen hebben, waaronder, koorts, niet-productieve hoest, hoofdpijn, diarree en 
delirium.1  

L. pneumophila is één van de ongeveer 50 soorten bacteriën binnen het geslacht Legionella en de familie van 
de Legionellaceae; verder zijn er ten minste 15 kenmerkende serogroepen binnen de soorten L. 
pneumophila. 1,3,4 Structureel zijn Legionella bacteriën coccobacillary met afmetingen van 2-20 µm lang en 
0,3-0,9 µm breed; de besmettelijke vorm van de bacterie is bewegelijk hetgeen te wijten is aan een enkele 
flagellum. 3,5 Water is de natuurlijke omgeving van alle Legionella bacteriën met uitzondering van L. 
longbeachae die vaak uit potgrond geïsoleerd wordt. Ongeveer 20 soorten Legionella zijn gemeld die 
pathogeen voor de mens zijn met L. pneumophila waaruit het grootste percentage menselijke besmettingen 
80% is; minder actief wordt bijgedragen door onder andere: L. longbeachae, 3.2%; L. bozemanae, 2.4%; en L. 
dumoffii en L. feeleii gecombineerd op 2.2%. 6 Er is enige variatie in de bijdrage van de verschillende soorten 
aan de wereldwijde besmetting; in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is 90% van de Legionella infecties 
ontstaan door L. pneumophila serogroep 1 en in Australië is ongeveer 30% te wijten aan L. longbeachae 3,7 

THEORETISCHE ACHTERGROND VAN DE TEST 
De Sofia Legionella FIA test gebruikt immunofluorescentie technologie die gebruikt wordt met de Sofia 
(Sofia) voor de snelle detectie van Legionella pneumophila serogroep 1 antigeen. 

Het urinemonster van de patiënt wordt aan de testcassette toegevoegd. Legionella pneumophila serogroep 
1 antigenen verbinden zich, indien aanwezig, met de detectiedeeltjes. Wanneer het monster van de 
teststrook naar de testlijn migreert, wordt het antigeen-conjugaat complex gebonden met het gevangen 
antilichaam en vormt het een fluorescerende lijn. Als er geen antigenen aanwezig zijn, zullen de 
fluorescerende microdeeltjes niet worden vastgehouden door de gevangen antilichamen en ook niet worden 
gedetecteerd door analysator. 
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Een interne controlelijn helpt om ervoor te zorgen dat de test juist wordt uitgevoerd, dat de kit met 
reagentia correct werkt en dat een adequate stroom plaatsvindt via de Teststrook tijdens een test. Een 
andere fluorescerende lijn dient bij de Controlepositie op de teststrook te zijn, elke keer dat een monster of 
controle wordt getest. Indien geen controlelijn wordt gedetecteerd, zal de test als ongeldig worden gemeld 
door de Sofia.  
 
Opmerking: Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt de cassette in de Sofia geplaatst voor een 
automatische getimede ontwikkeling (LATER LAZEN-modus) of wordt de cassette op het werkblad of op de 
tafel geplaatst voor een handmatig getimede ontwikkeling en wordt hij daarna in de Sofia geplaatst om te 
worden gescand (NU LEZEN-modus). De NU LEZEN-modus staat batch-testen toe 

De Sofia zal de teststrook scannen en het fluorescente signaal meten door de resultaten te verwerken op 
basis van specifieke algoritmes. De Sofia geeft de testresultaten (positief, negatief of ongeldig) op het 
scherm weer. De resultaten kunnen automatisch worden afgedrukt via de ingebouwde printer als deze optie 
is geselecteerd. 

REAGENTIA EN MEEGELEVERDE MATERIALEN 
Set van 25 testen:  
 Individueel verpakte cassettes (25): Konijn polyklonaal anti-Legionella  
 Vast volumepipetten (25) 
 Legionella Positieve Controle (1): Oplossingbevat buffer met niet-besmettelijke Legionella antigeen 
 Negatieve Controle (1): Oplossing bevat buffer met niet-besmettelijke Streptococcus C antigeen 
 Documentatie (1) 
 Beknopte instructies (1) 
 Kwaliteitscontrolekaart (in de doos van de set) 
 Printerpapier (1) 

NIET-MEEGELEVERDE MATERIALEN 
 Chronometer of klok voor gebruik bij NU LEZEN-modus 
 De Sofia 
 Monstercontainer 
 Kalibratiecassette (meegeleverd met het Sofia installatiepakket) 
 Installatiepakket 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
 Voor in-vitro-diagnoses. 
 Gebruik de inhoud van deze set niet na de houdbaarheidsdatum die op de buitenkant van de verpakking 

gedrukt staat. 
 Neem de nodige voorzorgsmaatregelen bij het verzamelen, hanteren, bewaren en wegwerpen van 

monsters en gebruikte delen van deze set. 8 
 Het is raadzaam nitril- of latex-handschoenen (of gelijksoortig) te gebruiken tijdens het hanteren van 

monsters. 8 
 Gebruik de gebruikte cassette of vaste volumepipetten niet voor een tweede keer.  
 De gebruiker mag de hoes van de testcassette nooit openen en blootstellen aan de atmosfeer voordat 

de cassette klaar is voor onmiddellijk gebruik. 
 Gebruik geen beschadigde cassettes of beschadigd materiaal en werp deze weg. 
 Om nauwkeurige resultaten te bereiken, moeten de instructies in de documentatie worden gevolgd. 
 De kalibratiecassette moet tussen de gebruiken in verzegeld blijven in de bijgeleverde hoes. 
 Het niet correct of onjuist verzamelen, bewaren en vervoeren van specimens kan leiden tot valse 

testresultaten. 
 Voor het verzamelen en hanteren van specimens is specifieke training en voorlichting nodig. 
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 Reumatoïde-achtige factoren zijn in verband gebracht met het optreden van fout-positieve resultaten in 
immunoassays voor de detectie van het Legionella-antigen in urine. Wanneer een fout-positief resultaat 
wordt vermoed, wordt geadviseerd het urinemonster gedurende 5 minuten te verhitten bij 95 °C tot 
100 °C gevolgd door een centrifugestap (1000 X g) van 15 minuten en het testen met het verwerkte 
monster te herhalen in de Sofia-assay.9,10 

 Schrijf niet op de barcode van de cassette. Deze wordt door de Sofia gebruikt om het type test te 
identificeren dat wordt gedaan. 

 Scan een cassette meer niet meer dan één keer. De barcode op de cassette bevat een unieke 
identificatiecode die voorkomt dat de Sofia een voordien gescande cassette een tweede maal leest. Een 
foutmelding verschijnt als een cassette meer dan eenmaal wordt gescand. 

 Als de reagens een fluorescente samenstelling is, vormen zich geen zichtbare resultaten op de 
teststrook. De Sofia moet worden gebruikt voor het interpreteren van de resultaten. 

 De tests dienen te worden uitgevoerd in een ruimte met voldoende ventilatie. 
 Werp de verpakkingen en ongebruikte inhoud weg in overeenstemming met nationale, regionale en 

lokale regelgeving. 
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en ogen / het gezicht bij het hanteren van inhoud 

van deze kit. 
 Na hanteren handen grondig wassen. 
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 

onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad op quidel.com. 

OPSLAG EN STABILITEIT 
Bewaar de kit bij kamertemperatuur, 15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F), en niet in direct zonlicht. De inhoud 
van de kit blijft stabiel tot de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op de buitenste verpakking. Niet invriezen.  

KWALITEITSCONTROLE 
De Sofia en cassette zijn uitgerust met drie soorten kwaliteitscontroles: de kalibratiecontrole van de Sofia, 
de ingebouwde procedurecontroles en externe controles. 

Kalibratiecontrole van de Sofia 
Opmerking: Dit is een procedure voor "kalibratiecontrole". 

De kalibratiecontrole moet om de 30 dagen worden uitgevoerd. De Sofia is ingesteld om de gebruiker eraan 
te herinneren om de Kalibratiecontrole-procedure uit te voeren. 

De kalibratiecontrole is een verplichte functie die de optica en de rekensystemen van de Sofia controleert 
met behulp van een specifieke kalibratiecassette. Deze kalibratiecassette wordt met de Sofia verzonden. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia voor details over de kalibratiecontrole.  

Belangrijk: Zorg ervoor dat de kalibratiecassette in de meegeleverde beschermhoes wordt opgeslagen 
wanneer deze niet in in gebruik is om hem te beschermen tegen het licht.  

1. Om de kalibratie van de Sofia te controleren, selecteert u in het hoofdmenu de 
optie "Kalibratie".  
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2. Volg de instructies en steek de kalibratiecassette in de Sofia; sluit vervolgens de lade. De Sofia voert de 

kalibratiecontrole automatisch en zonder tussenkomst van de gebruiker uit. 

 

De Sofia duidt aan wanneer de kalibratiecontrole is voltooid. Selecteer OK om terug naar het hoofdmenu te 
schakelen. 

OPMERKING: Als de kalibratiecontrole een negatief resultaat geeft, meld dit dan aan uw supervisor of neem 
contact op met de technische service van Quidel, bereikbaar van 7.00 uur tot 17.00 uur. PST op het 
telefoonnummer 800.874.1517 (binnen de Verenigde Staten); 858.552.1100 (buiten de Verenigde Staten); 
fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (klantenservice); technicalsupport@quidel.com (technische 
service) of neem contact op met uw lokale distributeur. 

Ingebouwde procedurecontroles: 
De Sofia Legionella FIA bevat een ingebouwde procedurecontrolefunctie. Elke keer dat een test wordt 
uitgevoerd, wordt het procedurecontrolegebied door de Sofia gescand en het resultaat wordt op het scherm 
van de Sofia getoond.  

De fabrikant raadt als dagelijkse controle aan om de resultaten van deze ingebouwde procedurecontroles te 
documenteren voor het eerste monster dat elke dag wordt getest. Deze documentatie wordt automatisch 
met elk testresultaat in de Sofia gelogd.  

Een geldig resultaat van de procedurecontrole toont aan dat de test correct is uitgevoerd en dat de werking 
van de cassette intact is. De procedurecontrole wordt door de Sofia geïnterpreteerd nadat de cassette 
gedurende tien (10) minuten ontwikkeld heeft. Als de test niet correct is uitgevoerd, zal de Sofia 
weergeven dat het resultaat ongeldig is. Als dit het geval is, controleer dan de procedure en herhaal de test 
met een nieuw monster en een nieuwe cassette.  
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Externe kwaliteitscontrole  
Externe controles kunnen ook worden gebruikt om aan te tonen dat de reagentia en de testprocedure 
correct werken.  

Quidel raadt aan op de volgende momenten een positieve en negatieve externe controle uit te voeren:  

 eenmaal voor elke niet-opgeleide operator; 

 eenmaal voor elke nieuwe levering van testsets, waarbij elke verschillende partij in de levering moet 
worden getest; en 

 aanvullend telkens wanneer nodig geacht volgens uw interne kwaliteitscontroleprocedures, en in 
overeenstemming met de lokale, regionale en nationale normen of accreditatievereisten. 

De gebruiker moet eerst in het hoofdmenu van de Sofia de optie 'Kwaliteitscontrole uitvoeren' selecteren en 
wanneer gevraagd de kwaliteitscontrolekaart scannen (die bevindt zich in de doos van de set). Deze kaart 
biedt specifieke informatie over de partij, zoals het partijnummer en de houdbaarheidsdatum.  

Sofia zal de gebruiker aangeven om de gewenste modus te kiezen (LATER LAZEN of Lees Nu) en dan om de 
externe controles uitvoeren.  

Externe positieve en negatieve controle oplossingen worden in de set bijgeleverd en dienen als volgt 
gebruikt te worden.  

1. Bereid een positieve controle cassette door 3 druppels van de positieve controle-oplossing aan een 
testcassette-monsterholte toe te voegen. Volg daarna de Sofiascherminstructies voor het 
ontwikkelen en analyseren van de positieve controlecassette. 

2. Bereid een negatieve controlecassette door 3 druppels van de negatieve controleoplossing aan een 
testcassette-monsterholte toe te voegen. Volg daarna de Sofiascherminstructies voor het 
ontwikkelen en analyseren van de negatieve controlecassette. 

Wanneer de kwaliteitscontrole is voltooid, wordt het resultaat weergegeven als 'Geslaagd' of 'Niet geslaagd' 
voor de positieve controle en voor de negatieve controle. 

Voer geen patiëntentests uit of rapporteer de resultaten van een patiëntentest niet als een van de twee 
kwaliteitscontroles niet het verwachte resultaat produceert. Herhaal de test of neem contact op met de 
technische service van Quidel voordat u specimens van patiënten test wanneer een 'niet geslaagd' resultaat 
wordt geproduceerd met de externe controles. 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een ongeldig 
resultaat. 
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Extra externe controles kunnen afzonderlijk verkregen worden door contact op te nemen met de 
klantendienst van Quidel op telefoonnummer 800. 874.1517 (in de Verenigde Staten) of 858.552.1100 
(buiten de Verenigde Staten).. 

MONSTERVERZAMELING EN -OPSLAG 
Urinemonsters dienen in standaard monstercontainers verzameld te worden. Boorzuur kan gebruikt worden 
als conserveermiddel. Indien monsters niet snel na verzameling getest kunnen worden, dienen ze 
opgeslagen te worden op kamertemperatuur (15°C  tot 30 °C) en binnen 24 uur getest te worden. Of, 
monsters kunnen gekoeld worden bij 2°C  tot 8°C en binnen 14 dagen getest worden. Langere opslag bij  
–20°C is acceptabel voor tot 20 dagen. Zorg ervoor dat de monsters volledig worden ontdooid alvorens te 
testen.  

TESTPROCEDURE 
De gebruiker mag de hoes van de testcassette nooit openen en blootstellen aan de atmosfeer voordat de 
cassette klaar is voor onmiddellijk gebruik. 

Houdbaarheidsdatum: Controleer de houdbaarheidsdatum van elk afzonderlijk testpakket of buitenkant van 
de doos alvorens te gebruiken. Gebruik nooit een test waarvan de op het label vermelde 
houdbaarheidsdatum is verlopen. 

1. Controleer of de Sofia is ingesteld op de gewenste modus: LATER LAZEN of NU 
LEZEN. Zie het "Gebruik de Sofia"-gedeelte voor meer informatie. 

2. Vul de bijgeleverde vaste volumepipet met het urinemonster van de 
patiënt.  
 
Om de pipet met stabiel volume te vullen met het monster, doet u het 
volgende: 

a. Knijp STEVIG in de bovenste bol.  

b. Terwijl men nog steeds knijpt, de tip van de pipet in het 
urinemonster plaatsen. 

c. Terwijl de tip van de pipet nog steeds in het vloeistofmonster is, de 
druk op de bol loslaten om de pipet te vullen. 
 
 
 

3. Knijp stevig in de bovenste bol om de inhoud van de vaste volumepipet 
in de holte van het cassettemonster te ledigen. Er mag extra vloeistof 
terechtkomen in de overloopbol.  
 
OPMERKING: De pipet is bedoeld voor het verzamelen en doseren van 
de juiste hoeveelheid van een vloeibaar monster. Werp de pipet weg bij 
uw biogevaarlijk afval.  
 
 

4. Ga naar het volgende hoofdstuk, "De Sofia gebruiken" om de test af te  
ronden.  
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DE SOFIA GEBRUIKEN 
Bedrijfsmodi 'LATER LAZEN'/'NU LEZEN' 

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia voor bedieningsinstructies.  

De Sofia kan worden ingesteld in twee verschillende modi ('LATER LAZEN'/'NU LEZEN'). De procedures voor 
elke modus worden hieronder beschreven. 

LATER LAZEN-modus 

In de 'LATER LAZEN'-modus steekt de gebruiker de cassette onmiddellijk in de Sofia. De gebruiker keert na 
10 minuten terug om het testresultaat te krijgen. In deze modus zal de analysator automatisch de voortgang 
van de test timen voordat hij de testresultaten scant en weergeeft. 

NU LEZEN-modus 

Laat de test zich tijdens de volledige 10 minuten ontwikkelen ALVORENS deze in de analysator te plaatsen. 

De gebruiker moet eerst de cassette op de aanrecht of bovenop de werkbank plaatsen gedurende 10 
minuten (buiten die van de analysator) en handmatig deze ontwikkelingsstap timen. Vervolgens steekt de 
gebruiker de cassette in de Sofia. In de modus 'NU LEZEN' zal de Sofia het testresultaat in 1 minuut scannen 
en weergeven.  

Van essentieel belang: de gebruiker dient nooit de hoes te openen en daardoor de testcassette aan het 
omgevingsmilieu bloot te stellen totdat deze klaar is voor onmiddellijk gebruik. 

Test uitvoeren  
1. Voer de ID van de gebruiker in door de barcodescanner te gebruiken of voer de gegevens handmatig in 

via het toetsenbord. 
 
OPMERKING: Als u per abuis de verkeerde barcode scant, gebruik dan de pijltoetsen op de Sofia om het 
veld opnieuw te markeren. Scan vervolgens de correcte barcode in; de vorige barcode zal worden 
overschreven met de correcte barcode. 
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2. Voer de gebruikersnaam of het ordernummer in met behulp van de draagbare barcodescanner of voer 
de gegevens handmatig in met behulp van het toetsenbord. 
  

  

 
3. Druk op "Test starten" en de lade van de Sofia gaat automatisch open.  

 

 

 
4. Controleer of de correcte modus, "LATER LAZEN" of "NU LEZEN" is geselecteerd. Steek de geprepareerde 

patiënttestcassette in de lade van de Sofia en sluit de lade voorzichtig. 
 

 

5. De Sofia start nu automatisch en geeft de voortgang weer, zoals in het onderstaande voorbeeld. In 
LATER LAZEN-modus zullen de testresultaten in ongeveer 10 minuten op het scherm getoond worden. In 
de modus 'NU LEZEN' verschijnen de testresultaten binnen 1 minuut op het scherm. Raadpleeg het 
hoofdstuk 'De resultaten interpreteren.'  
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DE RESULTATEN INTERPRETEREN 
Wanneer de test voltooid is, worden de resultaten in het scherm van de Sofia weergegeven. De resultaten 
kunnen automatisch worden afgedrukt via de ingebouwde printer als deze optie is geselecteerd. De 
testregels, die fluorescerend zijn, zijn niet zichtbaar met het blote oog. 

Het Sofia scherm geeft de resultaten van de procedurecontrole weer als "geldig" of "ongeldig" en levert een 
positief of negatief resultaat voor de detectie van Legionella pneumophila serogroep 1. Als het resultaat van 
de procedurecontrole "Ongeldig" is, voer dan een nieuwe test uit met een nieuw monster en een nieuwe 
testcassette. 

Positieve resultaten: 

 

Negatieve resultaten:  

 
 

Bijvoorbeeld: Dit scherm geeft weer dat 
de test in LATER LEZEN-modus staat en 
dat er nog 7 minuten en 13 seconden 
resteren. De Sofia zal de resultaten na 
10 minuten lezen en weergeven. 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een 
geldig negatief resultaat voor hCG. 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een geldig 
positief resultaat voor Legionella pneumophila 
serogroep 1  

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een geldig 
negatief resultaat voor Legionella 
pneumophila serogroep 1  
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Ongeldige resultaten: 

 
Ongeldige resultaten: Als de test ongeldig is, moet een nieuwe test worden uitgevoerd met een nieuw 
monster en een nieuwe testcassette. 

BEPERKINGEN 
 De inhoud van deze set moet gebruikt worden voor de kwalitatieve detectie van Legionella pneumophila 

serogroep 1 antigeen van urinemonsters: 
 Deze test detecteert zowel levensvatbare (levende) en niet-levensvatbare Legionella pneumophila 

serogroep 1. Testverrichting hangt af van de hoeveelheid antigeen in het monster. 
 Wanneer het niveau van antigeen in een monster onder de detectiegrenswaarde van de test ligt, of als 

het monster niet correct is verzameld of vervoerd, kan dat een negatief testresultaat veroorzaken. 
 Het niet volgen van de testprocedure kan de prestatie van de test aantasten en/of het testresultaat 

ongeldig maken. 
 De testresultaten moeten in samenhang met andere beschikbare klinische gegevens worden 

geëvalueerd. 
 Positieve testresultaten sluiten geen co-infecties met andere pathogenen uit. 
 Positieve testresultaten identificeren geen specifieke Legionella pneumophila serogroepen. 
 Negatieve testresultaten zijn niet bedoeld om in andere niet-Legionella pneumophila bacteriële of virale 

infecties een beslissing te geven. 
 De prestatie van deze test is niet getest voor gebruik bij patiënten zonder sporen en symptomen van 

respiratoire infectie. 
 Positieve en negatieve voorspellende waarden hangen erg af van de prevalentie. Valse negatieve 

testresultaten komen vaker voor tijdens piekactiviteit wanneer de prevalentie van de aandoening hoog 
is. Valse positieve testresultaten komen vaker voor tijdens perioden van lage L. pneumophila-activiteit 
wanneer de prevalentie van de aandoening laag is. 

VERWACHTE WAARDEN 
De mate van positiviteit die in Legionella-testing wordt opgemerkt, zal variëren afhankelijk van de monsters, 
gebruikte detectiemethode, tijd van het jaar en ziekteprevalentie. 

PRESTATIEKENMERKEN 
Sofia Legionella FIA Prestatie vs. Vergelijkingsmiddel 
De prestaties van de Sofia Legionella FIA werden vergeleken met een commercieel verkrijgbare snelle 
Legionella pneumophila serogroep 1 antigeen test met gebruik van een geblindeerd paneel van 149 klinisch 
verkregen positieve en negatieve urinemonsters. Elk monster werd geëvalueerd met gebruik van (1) de Sofia 
Legionella FIA volgens de bijgevoegde instructies in de verpakking, (2) de test van het vergelijkingsmiddel 
volgens de bijgevoegde instructies in de verpakking en geïnterpreteerd op de aangegeven afleestijd van 15 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een ongeldig 
resultaat. 
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minuten en (3) de test van het vergelijkingsmiddel voor een tweede afleestijd van 60 minuten. De resultaten 
worden in de Tabel 1 getoond. 

Tabel 1 
Sofia Legionella FIA vergeleken met een commercieel verkrijgbare Snelle Legionella pneumophila 

serogroep 1 antigeen test 

  
Vergelijkingsmiddel test 
(15 minuten afleestijd) 

Vergelijkingsmiddel test 
(60 minuten afleestijd) 

Sofia Legionella 
FIA (10 minuten 

afleestijd) 

Gevoeligheid 
38/38 = 100% 

(95% CI = 91-100%) 
47/47 = 100% 

(95% CI = 92-100%) 

Specificiteit 
93/112 = 83% 

(95% CI = 75-89%) 
93/102 = 91%* 

(95% CI = 84-96%) 

*Van de 9 resultaten die positief waren voor Sofia Legionella FIA en negatief voor de vergelijkingsmiddeltest, 
werden 2 monsters positief getest voor een tweede commercieel beschikbare snelle Legionella pneumophila 
serogroep 1 antigeen test. Met een discrepante resultaatresolutie, gevoeligheid = 100% (49/49) en het 
specificiteit = 93% (93/100). 

Reproduceerbaarheidsonderzoeken 
De reproduceerbaarheid van de Sofia Legionella FIA werd op twee verschillende plaatsen geëvalueerd. Twee 
verschillende operators hebben op elke plaats een serie gecodeerde, gekunstelde monsters, bereid in een 
negatieve klinische matrix, variërend van een negatieve tot een matig positieve L. pneumophila. Het testen 
gebeurde op 5 verschillende dagen in een tijdspanne van ongeveer 1 weken. De inter-
laboratoriumovereenkomst (Tabel 2) voor negatieve monsters was 100% en 100% voor positieve monsters. 
De intra-laboratoriumovereenkomst (Tabel 3) voor alle monsters was 100%. 

Tabel 2 
Sofia Legionella FIA reproduceerbaarheid studie inter-laboratoriumovereenkomst 

Locatie v. laboratorium 
Geen bacterie  

negatief* 

Legionella 
hoge neg*  
(0,3x LOD)  

Legionella  
lage pos**  
(1-3x LOD)  

Legionella  
matig pos**  
(5-10x LOD)  

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

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

Totaal 60/60 60/60 60/60 60/60 

% algemene 
overeenkomst met 
verwacht resultaat 

(95% CI) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

*Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal dat negatief werd getest gedeeld door het aantal bekende 
negatieven. 
**Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal dat positief werd getest gedeeld door het aantal bekende 
positieven. 
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Tabel 3 
Sofia Legionella FIA reproduceerbaarheid studie inter-laboratoriumovereenkomst 

Locatie 
laborato

rium 

Geen bacterie  
Negatief* 

Legionella 
Hoge Neg*  
(0,3x LOD)  

Legionella 
Lage Pos**  
(1-3x LOD)  

Legionella 
Matig Pos**  
(5-10x LOD)  

% algemene overeenkomst 
met verwacht resultaat 

(95% CI) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 
100%  

(120/120) 
(96-100%) 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 
100%  

(120/120) 
(96-100%) 

*Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal dat negatief werd getest gedeeld door het aantal bekende negatieven. 
**Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal dat positief werd getest gedeeld door het aantal bekende positieven. 

Detectiegrens 
De detectiegrens (LOD) voor de Sofia Legionella FIA werd bepaald met behulp van twee stammen Legionella 
pneumophila serogroep 1 (Tabel 4). 

Tabel 4 
Detectiegrens met menselijke isolaten van Legionella pneumophila 

Stam 
Pontiac/niet-

Pontiac 
Minimum detecteerbaar 

niveau (cfu/mL)* 

L. pneumophila serogroep 1 
Knoxville Stam 

Pontiac 2,31x103 

L. pneumophila serogroep 1 
Camperdown Stam 

Niet-Pontiac 8,43x104 

*De bacterieniveaus werden bepaald door beperkende verdunning, bacteriekweek en kolonie 
tellen om cfu/ML te geven (cfu = kolonievormende eenheid). 

Analytische reactiviteit 
Analytische reactiviteit werd aangetoond met behulp van 5 extra stammen van Legionella pneumophila-
serogroep 1 evenals Legionella pneumophila-serogroepen 3, 4 en 6. (Tabel 5.) 

Tabel 5 
Detectiegrens met menselijke isolaten van Legionella pneumophila 

Stam 
Pontiac/niet-

Pontiac 
Minimum detecteerbaar 

niveau (cfu/mL)* 

L. pneumophila serogroep 1 
Allentown Stam (ATCC 43106) 

Pontiac 7,43x104 

L. pneumophila serogroep 1 
Frankrijk 5811 Stam (ATCC 43112) 

Pontiac 1,95x104 

L. pneumophila serogroep 1 
Heysham Stam (ATCC 43107) 

Niet-Pontiac 1,68x104 

L. pneumophila serogroep 1 
Philadelphia Stam (ATCC 33152) 

Pontiac 6,93x103 

L. pneumophila serogroep 1 
Pontiac Stam (ATCC 13395) 

Pontiac 6,94x104 

L. pneumophila-serogroep 3, 
(CCUG 30657) 

– 9,00 x 104 
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Stam 
Pontiac/niet-

Pontiac 
Minimum detecteerbaar 

niveau (cfu/mL)* 

L. pneumophila-serogroep 4, 
(CCUG 13398T) 

– 7,60 x 107 

L. pneumophila-serogroep 6, 
(CCUG 13440) 

– 7,40 x 105 

*De bacterieniveaus werden bepaald door beperkende verdunning, bacteriekweek en 
kolonietelling om cfu/ML te geven (cfu = kolonievormende eenheid). 

Analytische specificiteit 
Kruisreactiviteit 
De Sofia Legionella FIA werd geëvalueerd met een totaal van 29 bacteriën en zwammen micro-organismen 
en 6 virusisolaten. De bacteriën- en zwammenisolaten werden geëvalueerd bij 1x108 cfu/mL. De virusisolaten 
werden geëvalueerd bij concentraties tussen 1,40x106-1,40x107 TCID50/mL. Geen van de organismen of 
virussen onderzocht toonde enig teken van kruisreactiviteit in het onderzoek. De stroom van een monster en 
de detectie van de controlelijn door de Sofia waren ook niet beïnvloed.  

Tabel 6  
Analytische specificiteit en kruisreactiviteit 

Organisme/virus Concentratie* Resultaat 

Acaligenes faecalis 1x108 cfu/mL Negatief 

Bacillus cereus 1x108 cfu/mL Negatief 

Bacillus subtilis 1x108 cfu/mL Negatief 

Candida albicans  1x108 cfu/mL Negatief 

Candida parapsilosis 1x108 cfu/mL Negatief 

Citrobacter freundii  1x108 cfu/mL Negatief 

Enterobacter aerogenes 1x108 cfu/mL Negatief 

Enterobacter cloacae  1x108 cfu/mL Negatief 

Enterococcus faecalis (Groep D 
Streptococcus)  

1x108 cfu/mL Negatief 

Enterococcus faecium 1x108 cfu/mL Negatief 

Escherichia coli  1x108 cfu/mL Negatief 

Haemophilus influenza  1x108 cfu/mL Negatief 

Klebsiella pneumoniae  1x108 cfu/mL Negatief 

Moraxella osloensis 1x108 cfu/mL Negatief 

Morganella morganii 1x108 cfu/mL Negatief 

Nocardia asteroides 1x108 cfu/mL Negatief 

Proteus mirabilis  1x108 cfu/mL Negatief 

Proteus vulgaris 1x108 cfu/mL Negatief 

Pseudomonas aeruginosa  1x108 cfu/mL Negatief 

Serratia liquefaciens 1x108 cfu/mL Negatief 

Serratia marcescens  1x108 cfu/mL Negatief 

Staphylococcus aureus  1x108 cfu/mL Negatief 

Staphylococcus epidermidis  1x108 cfu/mL Negatief 

Staphylococcus saprophyticus 1x108 cfu/mL Negatief 

Streptococcus pyogenes (Groep A) 1x108 cfu/mL Negatief 

Streptococcus agalactiae (Groep B) 1x108 cfu/mL Negatief 
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Organisme/virus Concentratie* Resultaat 

Streptococcus anginosis (Groep F) 1x108 cfu/mL Negatief 

Streptococcus dysgalactiae (Groep G) 1x108 cfu/mL Negatief 

Streptococcus pneumoniae 1x108 cfu/mL Negatief 

Adenovirus 1,40x107 TCID50/mL Negatief 

Coxsackievirus 1,40x107 TCID50/mL Negatief 

Influenza A 1,40x107 TCID50/mL Negatief 

Influenza B 1,40x107 TCID50/mL Negatief 

Parainfluenza virus 1,40x106 TCID50/mL Negatief 

Respiratoir syncytieel virus 1,40x107 TCID50/mL Negatief 

*De bacteriezwammenniveaus werden bepaald door beperkende verdunning, bacteriekweek en 
kolonietelling om cfu/ML te geven (cfu = kolonievormende eenheid). Virusconcentraties werden 
bepaald door viruscellenkweken en DFA om pfu/mL te geven (pfu = plaquevormende eenheid). 
Pfu/mL werd vertaald naar TCID50/mL per ATCC conversies (TCID50/mL=50% weefselkweek 
besmettelijke dosis). 

Storende verbindingen 
De volgende stoffen die gewoonlijk in urine worden gevonden, werden geëvalueerd en verstoorden de Sofia 
Legionella FIA niet op de geteste niveaus (Tabel 7). 

Tabel 7 
Niet-verstorende stoffen 

Stof Concentratie 

Amphotericine B  0,055 mg/mL 

Ascorbinezuur  1,0 mg/mL 

Biet  0,01% v/v 

Bilirubine  0,2 mg/mL 

Cafeïne, gezuiverd  0,4% v/v 

Chlorophyl  0,81 mg/mL 

Ciprofloxacine  0,22 mg/mL 

Erythromycine  0,067 mg/mL 

Glucose  20 mg/mL 

Itraconazol  0,22 mg/mL 

Miconazole  5% v/v 

Oxaalzuur  0,01% v/v 

Prednison  0,22 mg/mL 

Proteïne (BSA)  5 mg/mL 

Rifampicine  0,09 mg/mL 

Ureum  20 mg/mL 

Vaginaal anti-conceptiegel met nonoxynol-9, 4%  0,05% v/v 

Persoonlijk water-10 gebaseerd glijmiddel (KY Jelly)  2,5% v/v 

Erythrocyten  106/mL 

Leukocyten  1,25x105/mL 

Tabak 0,40% v/v 

Vol bloed 10% v/v 

Reumatoïde factor 0,012 eenheden/ml 
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*De reumatoïde factor interfereerde bij concentraties van > 0,025eenheden/ml. 
Raadpleeg de paragraaf Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen van deze 
bijsluiter. 

ONDERSTEUNING 
Indien u vragen heeft betreffende het gebruik van dit product, bel dan het technisch 
ondersteuningstelefoonnummer van Quidel 800.874.1517 (in de V.S.) of op 858.552.1100, bereikbaar van 
maandag tot vrijdag vanaf 7.00 uur tot 17.00 uur Pacific Time, V.S. Als u zich buiten de Verenigde Staten 
bevindt, neem dan contact op met uw lokale distributeur of e-mail technicalsupport@quidel.com. 
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