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BARE FOR BRUK MED SOFIA 

BRUKSOMRÅDE 
Sofia Legionella FIA benytter immunfluorescens for kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila 
serogruppe 1-antigen i menneskelige urinprøver. Det er utformet for å teste prøver fra pasienter med 
symptomer på lungebetennelse. Testresultatene skal brukes som et hjelpemiddel i diagnostisering av 
Legionella pneumophila serogruppe 1-infeksjon. Et negativt resultat utelukker ikke infeksjon med Legionella 
pneumophila serogruppe 1. Testresultatene skal brukes sammen med informasjon som er innhentet fra 
pasientens kliniske evaluering og andre diagnostiske prosedyrer.  

SAMMENDRAG OG FORKLARING 
Legionella pneumophila (L. pneumophila) er gram-negative, obligate aerobe bakterier som forårsaker 
Legionærsykdommen hos mennesker.1,2 Legionærsykdom er en type alvorlig lungebetennelse som ble gitt 
navn etter utbruddet som skjedde i Philadelphia, sommeren 1976, og som resulterte i 221 tilfeller, hvorav 34 
hadde dødelig utfall.3 L. pneumophila kan også føre til en «influensalignende» tilstand som kalles Pontiac-
feber.1,2 Pasienter som lider av legionellose kan oppleve diverse symptomer, som feber, tørrhoste, hodepine, 
diaré og delirium.1  

L. pneumophila er en av omtrent 50 arter av bakterier innen genus Legionella og familien Legionellaceae, i 
tillegg finnes det minst 15 særegne serogrupper innen arten L. pneumophila.1,3,4 Strukturelt er Legionella -
bakterien kokkobasillær med dimensjoner på 2-20 µm i lengde og 0,3-0,9 µm i bredde, den smittsomme 
typen av bakterien er motil fordi den har én enkelt flagell.3,5 Vann er det naturlige miljøet for alle Legionella -
bakterier, med unntak av L. longbeachae, som ofte finnes i plantejord. Rundt 20 arter av Legionella har blitt 
rapportert som sykdomsfremkallende hos mennesker, med L. pneumophila som den største årsaken til 
menneskelige infeksjoner med 80 %; mindre bidragsytere inkluderer: L. longbeachae, 3,2 %; L. bozemanae, 
2,4 %, og L. dumoffii og L. feeleii med 2,2 % til sammen.6 Det er litt variasjon i de forskjellige artenes bidrag til 
infeksjoner verden rundt, for eksempel oppstår 90 % avLegionella -infeksjoner i USA på grunn av L. 
pneumophila serogruppe 1, og i Australia er omtrent 30 % på grunn av infeksjon med L. longbeachae.3,7 

TESTENS PRINSIPP 
Sofia Legionella FIA-testen benytter immunfluorescens-teknologi som brukes sammen med Sofia (Sofia) for 
rask påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1-antigen. 

Pasient urinprøven tilsettes testkassetten. Om de er til stede, bindes Legionella pneumophila serogruppe 1-
antigener til påvisningspartiklene. Når prøven migrerer opp teststrimmelen til testlinjen, blir antigen-
konjugatkomplekset bundet til påvisningsantistoffet og danner en fluorescerende linje.  Dersom det ikke er 
antigener til stede, vil ikke de fluorescerende mikropartiklene bli fanget opp av antistoffene eller oppdaget 
av Analyzer-enheten. 

En intern kontroll-linje bidrar til å sikre at testen er utført på riktig måte, at settets reagenser oppfører seg på 
korrekt måte, og at tilstrekkelig gjennomstrømning har skjedd gjennom teststrimmelen når testen ble kjørt. 
En annen fluorescerende linje skal vises på kontroll-posisjonen på teststrimmelen hver gang en prøve eller 
kontroll testes. Hvis det ikke oppdages noen kontroll-linje, vil Sofia rapportere testen som ugyldig.  
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Merk: Avhengig av brukerens valg, plasseres kassetten enten inne i Sofia for utvikling med automatisk 
tidtaking (WALK AWAY-modus), eller på bordet eller benken for utvikling med manuell tidtaking og plasseres 
deretter i Sofia for å skannes (READ NOW-modus). READ NOW-modus tillater gruppetesting. 

Sofia vil skanne teststrimmelen og måle det fluorescerende signalet ved å behandle resultatene med 
metodespesifikke algoritmer. Sofia vil vise testresultatene (Positiv, Negativ eller Ugyldig) på skjermen. 
Resultatene kan også skrives ut automatisk på en integrert skriver, dersom dette alternativet er valgt. 

REAGENSER OG MATERIALE SOM FØLGER MED 
25-testsett:  
 Enkeltemballerte kassetter (25): Polyklonalt kanin anti-Legionella  
 Fast volum-pipetter (25) 
 Legionella Positiv kontroll (1): Løsningen inneholder buffer med ikke-smittsomt Legionella-antigen 
 Negativ kontroll (1): Løsningen inneholder buffer med ikke-smittsomt Streptokokk-antigen 
 Pakningsvedlegg (1) 
 Hurtigreferanse (1) 
 Kvalitetskontrollkort (finnes i esken som inneholder settet) 
 Papir til utskrift (1) 

MATERIALER SOM IKKE ER MED I SETTET 
 Tidtaker eller klokke for bruk i READ NOW-modus 
 Sofia 
 Prøvebeholder 
 Kalibreringskassett (leveres med Sofia-installasjonssettet). 
 Installasjonssett 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
 Til diagnostisk bruk in vitro. 
 Ikke bruk innholdet i settet etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. 
 Ta passende forholdsregler under innsamling, håndtering, lagring og deponering av pasientprøver og 

brukt innhold fra settet.8 
 Bruk av nitril- eller latekshansker (eller tilsvarende) anbefales ved håndtering av pasientprøver.8 
 Brukte kassetter eller fast volum-pipetter skal aldri gjenbrukes.  
 Brukeren bør aldri åpne folieposen slik at testkassetten blir utsatt for omgivelsene før den er klar til 

umiddelbar bruk. 
 Kast ødelagte kassetter eller materiale, ikke bruk det. 
 For å få nøyaktige resultater må instruksene i pakningsvedlegget følges. 
 Kalibreringskassetten må oppbevares forseglet i den leverte folieposen mellom brukstilfeller. 
 Utilstrekkelig eller uegnet prøvetaking, lagring og transport kan gi falske testresultater. 
 Prøveinnsamling og -håndtering krever spesifikk opplæring og veiledning. 
 Revmatoid-lignende faktorer har blitt assosiert med forekomsten av falske positiver med immunanalyser 

for påvisning av Legionella-antigen i urin. Når det mistenkes en falsk positiv, anbefales det å varme 
urinprøven ved 95 °C til 100 °C i 5 minutter etterfulgt av 15 minutters sentrifugering (1000 X G), og 
gjenta testing med den behandlede prøven i Sofia-analysen.9,10 

 Ikke skriv på strekkoden på kassetten. Denne brukes av Sofia for å identifisere testtypen som kjøres. 
 Prøv ikke å skanne en kassett mer enn én gang. Strekkoden på kassetten inneholder en unik identifikator 

som vil hindre Sofia fra å utføre nok en lesning av en tidligere skannet kassett. Det vil vises en 
feilmelding dersom en kassett skannes mer enn én gang. 

 Siden påvisningsreagensen er et fluorescerende stoff, blir det ikke dannet noen synlige resultater på 
teststrimmelen. Sofia må brukes til resultattolkning. 
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 Testing skal utføres i et område med god ventilasjon. 
 Kast beholdere og ubrukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale myndighetskrav. 
 Bruk egnede verneklær, hansker og beskyttelse for øyne og ansikt når du håndterer innholdet i dette 

settet. 
 Vask hendene grundig etter håndtering. 
 Hvis du ønsker mer informasjon om faresymboler, sikkerhet, håndtering og kassering av komponentene i 

dette settet, se sikkerhetsdatabladet på quidel.com. 

OPPBEVARING AV SETTET OG STABILITET 
Oppbevar settet ved romtemperatur, 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), utenfor direkte sollys. Innholdet i settet 
er stabilt til utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Må ikke fryses.  

KVALITETSKONTROLL 
Det er tre typer kvalitetskontroll for Sofia og kassetten: Sofia kalibreringskontroll-prosedyre, innebygde 
prosedyremessige kontrollfunksjoner, og eksterne kontroller. 

Sofia kalibreringskontroll-prosedyren 
Merk: Dette er en «kalibreringskontroll»-prosedyre. 

Kalibreringskontroll-prosedyren bør utføres hver 30 dag. Sofia er satt til å minne brukeren om å utføre 
kalibreringskontroll-prosedyren. 

Kalibreringskontrollen er en nødvendig funksjon som kontrollerer optikken og beregningssystemene i Sofia 
ved hjelp av en spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten leveres med Sofia. Du finner detaljer om 
kalibreringskontroll-prosedyren i brukerhåndboken for Sofia.  

Viktig: Påse at kalibreringskassetten oppbevares i den leverte lagringsposen mellom brukstilfeller, for å 
beskytte den mot sollys.  

1. For å sjekke kalibreringen av Sofia, velg «Kalibrering» fra hovedmenyen.  

 

 
2. Sett kalibreringskassetten inn i Sofia når du blir bedt om det, og lukk skuffen. Sofia utfører 

kalibreringskontrollen automatisk, brukeren trenger ikke å gjøre noe. 
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Sofia indikerer når kalibreringskontrollen er ferdig. Velg OK for å gå tilbake til hovedmenyen. 

MERK: Om kalibreringskontrollen får ikke bestått, gi beskjed til stedets leder eller ta kontakt med Quidel 
teknisk støtte for hjelp mellom 0700 og 1700 PST på 800 874 1517 (i USA), 858 552 1100 (utenfor USA), faks: 
858 455 4960; customerservice@quidel.com (kundestøtte); technicalsupport@quidel.com (teknisk støtte) 
eller ta kontakt med din lokale forhandler. 

Innebygde prosedyrekontroller 
Sofia Legionella FIA har en innebygd prosedyremessig kontrollfunksjon. Hver gang en test kjøres, skannes 
prosedyrekontroll-området av Sofia og resultatet vises på Sofia-skjermen.  

Produsentens anbefaling for daglig kontroll er å dokumentere resultatene av disse innebygde 
prosedyrekontrollene for den første prøven som testes hver dag. Denne dokumentasjonen logges 
automatisk i Sofia sammen med hvert testresultat.  

Et gyldig resultat hentet fra prosedyrekontrollen viser at testens gjennomstrømning var korrekt og at den 
funksjonelle integriteten for kassetten ble opprettholdt. Prosedyrekontrollen tolkes av Sofia etter at 
kassetten har utviklet seg i 10 minutter. Om testens gjennomstrømning ikke var korrekt, vil Sofia vise 
resultatet som ugyldig. Hvis dette skjer, må prosedyren gjennomgås og en ny test utføres med en ny 
pasientprøve og en ny testkassett.  

 

  

For eksempel: Skjermen viser et ugyldig 
resultat. 
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Ekstern kvalitetskontroll  
Eksterne kontroller kan også brukes til å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren utføres riktig.  

Quidel anbefaler at Positive og Negative eksterne kontroller utføres:  

 én gang per operatør uten opplæring; 

 én gang per nye forsendelse av sett – forutsatt at hvert eneste ulike parti mottatt i forsendelsen 
testes ; og 

 som er ansett som nødvendig av din interne kvalitetskontroll, og i samsvar med lokale, statlige og 
føderale forskrifter eller akkrediteringskrav. 

Brukeren må først velge Kjør KK på Sofia-enhetens hovedmeny og, når du blir bedt om det, skanne KK-kortet 
(finnes på settets eske). Dette kortet gir informasjon som er spesifikk for settpartiet, blant annet 
partinummer og utløpsdato.  

Sofia-enheten vil be brukeren om å velge ønsket modus (WALK AWAY eller READ NOW) og så kjøre de 
Ekstern kontrollene.  

Løsninger for eksterne positive og negative kontroller leveres med settet og skal brukes som følger.  

1. Gjør klar en Positiv kontroll-kassett ved å tilsette 3 dråper av Positiv kontroll-løsningen i en 
kassettprøvebrønn. Følg så instruksjonene på Sofia-skjermen for utvikling og analysering av Positiv 
kontroll-kassetten. 

2. Gjør klar en Negativ kontroll-kassett ved å tilsette 3 dråper av Negativ kontroll-løsningen i en 
kassettprøvebrønn. Følg så instruksjonene på Sofia-skjermen for utvikling og analysering av Negativ 
kontroll-kassetten. 

Når KK-testen er fullført, vil hvert resultat vises som «Gyldig» eller «Ugyldig» både for den positive og den 
negative kontrollen. 

Utfør ikke pasienttester eller rapporter pasienters testresultater dersom en av KK-testene ikke ga det 
forventede resultatet. Gjenta testen eller ta kontakt med Quidel teknisk støtte før du tester pasientprøver 
dersom du fikk et «ugyldig» resultat fra de eksterne kontrollene. 

Flere eksterne kontroller kan fås separat ved å kontakte Quidels kundestøttetjenester på 800 874 1517 (i 
USA) eller 858 552 1100 (utenfor USA). 

PRØVEINNSAMLING OG OPPBEVARING 
Urinprøver bør samles inn i standard prøvebeholdere. Borsyre kan brukes som preserveringsmiddel. Dersom 
prøver ikke kan testes raskt etter innsamling, kan de oppbevares ved romtemperatur (15 °C til 30 °C) og 
testes innen 24 timer etter innsamling. Alternativt kan prøver oppbevares i kjøleskap ved 2 °C tiln8°C og 
testes innen 14 dager. Lengre oppbevaring ved –20°C er akseptabelt for optill 20 dager. Sørg for å tine frosne 
prøver helt før testing.  
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TESTPROSEDYRE 
Brukeren bør aldri åpne folieposen slik at testkassetten blir utsatt for omgivelsene før den er klar til 
umiddelbar bruk. 

Utløpsdato: Sjekk utløpsdatoen på hver individuelle testpakke eller den ytre  
emballasjen før bruk. Bruk aldri tester etter utløpsdatoen angitt på etiketten. 

1. Bekreft at Sofia er satt til ønsket Analyzer-modus: WALK AWAY eller READ 
NOW. Se «Bruke Sofia»-avsnittet for mer informasjon. 

2. Fyll den medfølgende fast volum-pipetten med pasientens urinprøve.  
 
For å fylle fast volum-pipetten med pasientprøven: 

a. Klem den øvre ballongen MED FAST TRYKK.  

b. Mens du fortsatt klemmer, plasser pipettens tupp i urinprøven. 

c. Mens pipettens tupp fortsatt befinner seg i væskeprøven, slipp 
ballongen for å fylle pipetten. 
 
 
 
 

3. Klem den øvre ballongen igjen for å tømme innholdet av fast volum-
pipetten i kassettprøvebrønnen. Ekstra væske i overflytballongen er i 
orden.  
 
MERK: Fast volum-pipetten er utformet for å samle opp og slippe ut 
riktig mengde av væskeprøven. Avhend pipetten som biologisk farlig 
avfall.  
 
 
 

4. Fortsett til neste avsnitt, «Bruke Sofia», for å fullføre testen.  

BRUKE SOFIA 
WALK AWAY / READ NOW-modusene 

Du finner bruksanvisninger i brukerhåndboken for Sofia.  

Sofia kan stilles til to forskjellige modus (WALK AWAY og READ NOW). Prosedyrene for hver modus er 
beskrevet nedenfor. 

WALK AWAY-modus 

I WALK AWAY-modus plasserer brukeren umiddelbart kassetten inn i Sofia-enheten. Brukeren kommer så 
tilbake etter 10 minutter for å få testresultatet. I denne modusen vil Sofia-enheten automatisk ta tiden for 
testutviklingen, før den skanner og viser testresultatet. 
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READ NOW-modus 

La prøven utvikles i 10 hele minutter FØR du plasserer den i Analyzer-enheten. 

Brukeren må først legge kassetten på bordet eller benken i 10 minutter (utenfor Sofia-enheten) og manuelt 
ta tiden for dette utviklingstrinnet. Brukeren setter så kassetten inn i Sofia-enheten. I READ NOW-modus vil 
Sofia-enheten skanne og vise testresultatet innen 1 minutt.  

Det er av avgjørende betydning at brukeren aldri åpner folieposen og slik utsetter testkassetten for det 
omgivende miljøet før den skal brukes. 

Kjør testen  
1. Legg inn bruker-ID med strekkodeleseren eller skriv informasjonen inn manuelt ved hjelp av tastaturet. 

 
MERK: Dersom du ved en feil skannet feil strekkode, bruk piltastene på Sofias tastatur for å merke feltet 
igjen. Skann så ganske enkelt den riktige strekkoden, og den forrige koden blir overskrevet av riktig 
strekkode. 
 

 

 
2. Legg inn pasient-ID eller ordrenummeret med den håndholdte strekkodeleseren eller skriv 

informasjonen inn manuelt ved hjelp av tastaturet. 
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3. Trykk på Start test. Sofia-skuffen åpnes automatisk.  
 

 

 
4. Bekreft at riktig modus, WALK AWAY eller READ NOW, er valgt. Sett den forberedte pasienttestkassetten 

inn i Sofia sin skuff og lukk skuffen varsomt. 
 

 

5. Sofia-enheten vil starte automatisk og vise fremgangen, som vist i eksempelet nedenfor. I WALK AWAY-
modus vil testresultatene vises på skjermen etter omtrent 10 minutter. I READ NOW-modus vil 
testresultatene vises på skjermen innen 1 minutt. Se avsnittet «Tolkning av resultater».  
 

 
 

  

For eksempel: Denne skjermen viser at 
testen i WALK AWAY-modusen har 7 
minutter, 13 sekunder igjen å kjøre. Sofia 
vil avlese og vise resultatene etter 10 
minutter. 
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TOLKNING AV RESULTATER 
Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia-skjermen. Resultatene kan også skrives ut automatisk på den 
integrerte skriveren hvis dette alternativet er valgt. Testlinjer, som er fluorescerende, kan ikke ses med det 
blotte øyet. 

Sofia-skjermen vil vise resultatene for prosedyrekontrollen som «gyldig» eller «ugyldig» og vil angi et positivt 
eller negativt resultat for påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1. Om kontrollen viser «ugyldig», 
må det testes på nytt med en ny pasientprøve og en ny kassett. 

Positivt resultat: 

 

Negativt resultat:  

 

Ugyldig resultat: 

 
Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig, bør en ny test utføres med en ny pasientprøve og en ny testkassett. 

For eksempel: Denne skjermen viser et 
gyldig negativt resultat for hCG. 

For eksempel: Skjermen viser et ugyldig 
resultat. 
 

For eksempel: Skjermen viser et gyldig positivt 
resultat for Legionella pneumophila 
serogruppe 1.  

For eksempel: Skjermen viser et gyldig 
negativt resultat for Legionella pneumophila 
serogruppe 1.  
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BEGRENSNINGER 
 Settets innhold brukes til kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1-antigen i 

urinprøver. 
 Denne testen påviser både levedyktig (levende) og ikke levedyktig Legionella pneumophila serogruppe 1. 

Testens ytelse avhenger av mengden antigener i prøven. 
 Man kan få et negativt resultat dersom nivået av antigener i en prøve er under påvisningsgrensen for 

prøven, eller hvis prøven ble samlet inn eller transportert på feil måte. 
 Hvis testprosedyren ikke følges, kan det påvirke testens ytelse og/eller gjøre testresultatet ugyldig. 
 Testresultatene må vurderes sammen med andre kliniske data som legen har tilgjengelig. 
 Et positivt resultat utelukker ikke tilleggsinfeksjoner med andre patogener. 
 Positive testresultater identifiserer ikke spesifikke Legionella pneumophila serogrupper. 
 Negative testresultater er ikke ment å angi andre ikke-Legionella pneumophila bakterielle infeksjoner 

eller virusinfeksjoner. 
 Ytelsen for denne testen er ikke evaluert for bruk på pasienter som ikke har tegn eller symptomer på 

åndedrettsinfeksjon. 
 Positive og negative prediktive verdier er svært avhengig av utbredelsen. Falske negative testresultater 

er mer sannsynlige ved stor sykdomsaktivitet, når utbredelsen av sykdommen er høy. Falske positive 
testresultater er mer sannsynlige i perioder med lav L. pneumophila-aktivitet, når utbredelsen er 
moderat til lav. 

FORVENTEDE VERDIER 
Frekvensen av positive resultater i Legionella-testing vil variere avhengig av håndteringsmetoden for 
prøvene, påvisningsmetoden som brukes, årstiden og utbredelsen av sykdommen. 

YTELSESKARAKTERISTIKA 
Sofia Legionella FIA ytelse kontra komparator 
Ytelsen for Sofia Legionella FIA ble sammenlignet med en kommersielt tilgjengelig rask Legionella 
pneumophila serogruppe 1-antigentest ved hjelp av en blindtest av 149 klinisk ervervede positive og 
negative urinprøver. Hver prøve ble evaluert med (1) Sofia Legionella FIA i henhold til pakningsvedleggets 
instruksjoner, (2) komparator-testen i henhold til pakningsvedleggets instruksjoner og tolket på den angitte 
avlesingstiden på 15 minutter, og (3) komparator-testen ble avlest igjen etter 60 minutter. Resultatene vises 
i tabell 1. 

Tabell 1 
Sofia Legionella FIA sammenlignet med en kommersielt tilgjengelig rask Legionella pneumophila 

serogruppe 1-antigentest 

 
 

Komparatortest  
(15-minutters 
avlesingstid) 

Komparatortest  
(60-minutters 
avlesingstid) 

Sofia Legionella 
FIA (10-

minutters 
avlesingstid) 

Sensitivitet 
38/38 = 100 % 

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

(95 % CI = 92-100 %) 

Spesifisitet 
93/112 = 83 % 

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

(95 % CI = 84-96 %) 

*Av de 9 resultatene som ble funnet positive av Sofia Legionella FIA og negative av komparatortesten, 
ble 2 prøver funnet positive av en annen kommersielt tilgjengelig rask Legionella pneumophila 
serogruppe 1-antigentest. Med avviksresolusjon for resultater, sensitivitet= 100 % (49/49) og spesifisitet 
= 93 % (93/100). 
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Studier av reproduserbarhet 
Reproduserbarheten for Sofia Legionella FIA ble evaluert på to forskjellige steder. To forskjellige operatører 
på hvert sted testet en rekke kodede, kunstige prøver, forberedt i negativ klinisk matrise, fra negativ til 
moderat positiv for L. pneumophila. Testing ble utført 5 forskjellige dager over en periode på omtrent 1 uker. 
Det inter-laboratoriske sammenfallet (tabell 2) for negative prøver var 100 % og 100 % for positive prøver. 
Det intra-laboratoriske sammenfallet (tabell 3) for alle prøver var 100 % 

Tabell 2 
Sofia Legionella FIA reproduserbarhetsstudie, inter-laboratorisk sammenfall 

Laboratoriested 
Ingen bakterier 

Negativ* 

Legionella 
Høy neg.*  
(0,3x LOD)  

Legionella  
Lav pos.**  
(1-3x LOD)  

Legionella  
Mod. pos.**  
(5-10x LOD)  

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

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

Total 60/60 60/60 60/60 60/60 

% samlet sammenfall 
med forventet resultat 

(95 % CI) 

100 % 
(94-100 %) 

100 % 
(94-100 %) 

100 % 
(94-100 %) 

100 % 
(94-100 %) 

*Prosent sammenfall for denne prøven var antallet som testet negative delt på antallet kjente negativer. 
**Prosent sammenfall for denne prøven var antallet som testet positive delt på antallet kjente positiver. 

Tabell 3 
Sofia Legionella FIA reproduserbarhetsstudie, inter-laboratorisk sammenfall 

Lab. sted 
Ingen bakterier 

Negativ* 

Legionella 
Høy neg.*  
(0,3x LOD)  

Legionella 
Lav pos.**  
(1-3x LOD)  

Legionella 
Mod. pos.**  
(5-10x LOD)  

% samlet 
sammenfall med 
forventet resultat 

(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 %) 

*Prosent sammenfall for denne prøven var antallet som testet negative delt på antallet kjente negativer. 
**Prosent sammenfall for denne prøven var antallet som testet positive delt på antallet kjente positiver. 

Påvisningsgrenser 
Påvisningsgrensen (LOD) for Sofia Legionella FIA ble fastslått med to stammer av Legionella pneumophila 
serogruppe 1 (tabell 4). 

Tabell 4 
Påvisningsgrense med menneskelige isolater av Legionella pneumophila 

Stamme 
Pontiac/ikke-

Pontiac 
Minimum påvisningsnivå 

(cfu/ml)* 

L. pneumophila serogruppe 1 
Knoxville-stammen 

Pontiac 2.31x103 

L. pneumophila serogruppe 1 
Camperdown-stammen 

Ikke-Pontiac 8.43x104 

*Bakterienivåene ble fastslått ved hjelp av begrensende fortynning, bakteriekultur, og 
kolonitelling for å finne cfu/ml (cfu = kolonidannende enhet). 
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Analytisk reaktivitet 
Analytisk reaktivitet ble demonstret ved bruk av totalt fem ekstra stammer av Legionella pneumophila 
serogruppe 1 og også Legionella pneumophila serogrupper 3, 4 og 6. (Tabell 5). 

Tabell 5 
Påvisningsgrense med menneskelige isolater av Legionella pneumophila 

 

Stamme 
Pontiac/ikke-

Pontiac 
Minimum påvisningsnivå 

(cfu/ml)* 

L. pneumophila serogruppe 1 
Allentown-stammen (ATCC 
53106) 

Pontiac 7,43x104 

L. pneumophila serogruppe 1 
France 5811-stammen (ATCC 
43112) 

Pontiac 1,95x104 

L. pneumophila serogruppe 1 
Heysham-stammen (ATCC 43107) 

Ikke-Pontiac 1,68x104 

L. pneumophila serogruppe 1 
Philadelphia-stammen (ATCC 
33152) 

Pontiac 6,93x103 

L. pneumophila serogruppe 1 
Pontiac-stammen (ATCC 13395) 

Pontiac 6,94x104 

L. pneumophila serogruppe 3, 
(CCUG 30657) 

– 9,00 x 104 

L. pneumophila serogruppe 4, 
(CCUG 13398T) 

– 7,60 x 107 

L. pneumophila serogruppe 6 
(CCUG 13440) 

– 7,40 x 105 

*Bakterienivåene ble fastslått ved hjelp av begrensende fortynning, bakteriekultur, og kolonitelling 
for å finne cfu/ml (cfu = kolonidannende enhet). 

Analytisk spesifisitet 
Kryssreaktivitet 
Sofia Legionella FIA ble evaluert med totalt 29 bakterielle og soppmikroorganismer og 6 
viruskulturer. Bakterie- og soppkulturer ble evaluert ved 1x108 cfu/ml. Viruskulturer ble evaluert ved 
konsentrasjoner fra 1,40x106-1,40x107 TCID50/ml. Ingen av organismene eller virusene undersøktviste 
noen tegn på kryssreaktivitet i analysen (tabell 6). Gjennomstrømning av prøven og påvisning av 
kontroll-linjen for Sofia ble heller ikke påvirket.  

Tabell 6  
Analytisk spesifisitet og kryssreaktivitet 

Organisme/virus Konsentrasjon* Resultat 

Acaligenes faecalis 1x108 cfu/ml Negativ 

Bacillus cereus 1x108 cfu/ml Negativ 

Bacillus subtilis 1x108 cfu/ml Negativ 

Candida albicans  1x108 cfu/ml Negativ 

Candida parapsilosis 1x108 cfu/ml Negativ 

Citrobacter freundii  1x108 cfu/ml Negativ 

Enterobacter aerogenes 1x108 cfu/ml Negativ 
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Organisme/virus Konsentrasjon* Resultat 

Enterobacter cloacae  1x108 cfu/ml Negativt 

Enterococcus faecalis (Gruppe D streptokokker)  1x108 cfu/ml Negativ 

Enterococcus faecium 1x108 cfu/ml Negativ 

Escherichia coli  1x108 cfu/ml Negativ 

Haemophilus influenza  1x108 cfu/ml Negativ 

Klebsiella pneumoniae  1x108 cfu/ml Negativ 

Moraxella osloensis 1x108 cfu/ml Negativ 

Morganella morganii 1x108 cfu/ml Negativt 

Nocardia asteroides 1x108 cfu/ml Negativ 

Proteus mirabilis  1x108 cfu/ml Negativ 

Proteus vulgaris 1x108 cfu/ml Negativ 

Pseudomonas aeruginosa  1x108 cfu/ml Negativ 

Serratia liquefaciens 1x108 cfu/ml Negativ 

Serratia marcescens  1x108 cfu/ml Negativ 

Staphylococcus aureus  1x108 cfu/ml Negativ 

Staphylococcus epidermidis  1x108 cfu/ml Negativ 

Staphylococcus saprophyticus 1x108 cfu/ml Negativ 

Streptococcus pyogenes (Gruppe A) 1x108 cfu/ml Negativ 

Streptococcus agalactiae (Gruppe B) 1x108 cfu/ml Negativ 

Streptococcus anginosis (Gruppe F) 1x108 cfu/ml Negativ 

Streptococcus dysgalactiae (Gruppe G) 1x108 cfu/ml Negativ 

Streptococcus pneumoniae 1x108 cfu/ml Negativ 

Adenovirus 1,40x107 TCID50/ml Negativ 

Coxsackievirus 1,40x107 TCID50/ml Negativ 

Influensa A 1,40x107 TCID50/ml Negativ 

Influensa B 1,40x107 TCID50/ml Negativ 

Parainfluensavirus 1,40x106 TCID50/ml Negativ 

Respiratorisk syncytialvirus 1,40x107 TCID50/ml Negativ 

*Bakterienivåene ble fastslått ved hjelp av begrensende fortynning, bakteriekultur, og kolonitelling for 
å finne cfu/ml (cfu = kolonidannende enhet). Viruskonsentrasjoner ble fastslått ved hjelp av 
viruscellekulturer og DFA for å finne pfu/ml (pfu=plakkdannende enhet). Pfu/ml ble omgjort til 
TCID50/ml per ATCC-konvertering (TCID50/ml=50 % vevskultur smittsom dose). 

Forstyrrende stoffer 
Følgende stoffer som ofte finnes i urin ble evaluert og funnet å ikke forstyrre Sofia Legionella FIA ved de 
testede nivåene (tabell 7). 

Tabell 7 
Ikke-forstyrrende stoffer 

Stoff Konsentrasjon 

Amfotericin B  0,055 mg/ml 

Askorbinsyre  1,0 mg/ml 

Rødbete  0,01% v/v 

Bilirubin  0,2 mg/ml 

Koffein, renset  0,4% v/v 
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Stoff Konsentrasjon 

Klorofyll  0,81 mg/ml 

Ciprofloksacin  0,22 mg/ml 

Erytromycin  0,067 mg/ml 

Glukose  20 mg/ml 

Itrakonazol  0,22 mg/ml 

Mikonazol  5% v/v 

Oksalsyre  0,01% v/v 

Prednison  0,22 mg/ml 

Protein (BSA)  5 mg/ml 

Rifampicin  0,09 mg/ml 

Urea  20 mg/ml 

Vaginal prevensjonsgele med nonoksynol-9, 4 %  0,05% v/v 

Vann-10-basert personlig glidemiddel (KY Jelly)  2,5% v/v 

Erytrocytter  106/ml 

Leukocytter  1,25x105/ml 

Tobakk 0,40% v/v 

FullbLOD 10% v/v 

Revmatoid faktor 0,012 enheter/ml 

*Revmatoid faktor forstyrret ved konsentrasjoner >0,025 enheter/ml. Se Advarsler 
og forholdsregler-avsnittet i dette pakningsvedlegget. 

HJELP 
Dersom du har spørsmål angående bruken av dette produktet, ring Quidels tekniske støtte-nummer 
800 874 1517 (i USA) eller 858 552 1100, mandag til fredag, mellom kl. 07.00 og 17.00, Pacific Time i USA. 
Om du befinner deg utenfor USA, ta kontakt med din lokale forhandler eller technicalsupport@quidel.com. 
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