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ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA 

AVSEDD ANVÄNDNING 
Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila 
serogrupp 1-antigen i humana urinprov. Den har utformats för att testa prover från patienter med symtom 
på lunginflammation. Testresultat kommer att användas som en hjälp vid diagnos av Legionella pneumophila 
serogrupp 1-infektion. Ett negativt resultat utesluter inte en Legionella pneumophila serogrupp 1-infektion. 
Testresultat kommer att användas tillsammans med information som har erhållits från patientens kliniska 
utvärdering samt andra diagnostiska procedurer.   

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING 
Legionella pneumophila (L. pneumophila) är gramnegativa, obligata aeroba bakterier som orsakar 
legionärssjuka hos människor.1,2 Legionärssjuka är en form av svår lunginflammation som uppkallades efter 
utbrottet som skedde i Filadelfia sommaren 1976, då 221 personer insjuknade och 34 personer avled.3 L. 
pneumophila kan även orsaka en influensaliknande sjukdom som kallas pontiacfeber.1,2 Patienter som har 
legionärssjuka kan ha en rad olika symtom såsom feber, icke-produktiv hosta, huvudvärk, diarré och 
delirium.1  

L. pneumophila är en av cirka 50 arter av bakterier inom släktet Legionella och familjen Legionellaceae. 
Vidare finns det minst 15 olika serogrupper inom arten L. pneumophila.1,3,4 Strukturellt är Legionella-
bakterier kockobacillära med en längd av 2-20 µm och en bredd av 0,3-0,9 µm. Den infektiösa formen av 
bakterien är rörlig på grund av en enda flagell.3,5 Vatten är den naturliga miljön för alla Legionella-bakterier 
med undantag av L. longbeachae, som ofta isoleras från blomjord. Runt 20 arter av Legionella har 
rapporterats som patogena för människor. L. pneumophila orsakar det högsta procenttalet infektioner av 
människor, 80 %, och mindre bidragsgivare inkluderar: L. longbeachae, 3,2 %; L. bozemanae, 2,4 % och L. 
dumoffii och L. feeleii kombinerade med 2,2 %.6 Olika arter varierar i den grad de bidrar till globala 
infektioner. I USA orsakas till exempel 90 % av alla Legionella-infektioner av L. pneumophila serogrupp 1 och 
i Australien orsakas ca. 30 % av infektioner av L. longbeachae.3,7 

TESTPRINCIP 
Sofia Legionella FIA:s test använder immunofluorescensteknik som används tillsammans med Sofia (Sofia) 
för snabb detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigener. 

Patientens urinprov läggs till testkassetten. Legionella pneumophilia serogrupp 1-antigener, om de finns 
närvarande, binds till detektionspartiklarna. När provet migrerar uppför testremsan till testlinjen binds 
antigenkonjugatkomplexet till antikroppen och bildar en fluorescerande linje. Om inga antigener finns 
kommer de fluorescerande mikropartiklarna inte att fångas av antikropparna och heller inte upptäckas av 
Analyzer. 

En intern kontrollinje säkerställer att testet har utförts korrekt, att satsreagenserna presterar som de ska och 
att adekvat flöde har förekommit genom testremsan under en testkörning. Ytterligare en fluorescerande 
linje ska visas vid testremsans kontrollposition varje gång ett prov eller en kontroll testas. Om ingen 
kontrollinje detekteras kommer testet att rapporteras som ogiltigt av Sofia.  
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Obs!  Beroende på vad användaren väljer placeras kassetten antingen inuti Sofia för automatisk tidsinställd 
framkallning (GÅ IFRÅN-läge) eller på en bänk för manuellt tidsinställd framkallning och därefter i Sofia för 
skanning (LÄS NU-läge). LÄS NU-läget tillåter satstestning. 

Sofia kommer att skanna testremsan och mäta den fluorescerande signalen genom att bearbeta resultatet 
med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia kommer att visa testresultatet (positivt, negativt eller ogiltigt) 
på skärmen. Resultatet kan även skrivas ut automatiskt på en inbyggd skrivare om det alternativet har valts. 

REAGENS OCH MATERIAL 
Sats med 25 tester:  
 Individuellt förpackade kassetter (25): Polyklonala kaninantikroppar mot Legionella  
 Fastvolymspipetter (25) 
 Legionella positiv kontroll (1): Lösningen innehåller en buffert med icke-infektiös Legionella-antigen 
 Negativ kontroll (1):  Lösningen innehåller en buffert med icke-infektiös Streptococcus C-antigen 
 Bipacksedel (1) 
 Snabbguide (1) 
 Kvalitetskontrollkort (på kitkartongen) 
 Skrivarpapper (1) 

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN 
 Tidtagare eller klocka för användning i Läs-nu-läge 
 Sofia-analysator 
 Provbehållare 
 Kalibreringskassett (medföljer i installationspaketet för Sofia) 
 Installationspaket 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 För in vitro-diagnostiskt bruk. 
 Använd inte satsen efter det utgångsdatum som anges på förpackningens utsida. 
 Använd lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och avfallshantering av 

patientprov och använt innehåll.8 
 Användning av nitrilgummihandskar eller latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid hantering av 

patientprover.8 
 Återanvänd inte den använda kassetten eller fastvolymspipetterna.   
 Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för den omgivande miljön 

innan kassetten är klar för omedelbar användning. 
 Kassera och använd inte skadade kassetter eller skadat material. 
 För att få korrekta resultat måste anvisningarna på bipacksedeln följas. 
 Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande foliefodralet mellan varje användning. 
 Otillräcklig eller felaktig provtagning, förvaring och transport kan ge falska testresultat. 
 Provtagning och provhantering kräver särskild utbildning och vägledning. 
 Reumatiod-liknande  faktorer har satts i samband med förekomst av falska positiva resultat vid 

immunoanalys för detektering av Legionella-antigen i urin. När man misstänker ett falskt positivt 
resultat, rekommenderas att man upphettar urinprovet till 95 °C till 100 °C under 5 minuter, efterföljt av 
ett 15-minuters centrifugeringssteg (1000 X g), och upprepar testet med det bearbetade provet i Sofia-
analysen.9,10 

 Skriv inte på streckkoden för kassetten. Denna används av Sofia för att identifiera den typ av test som 
körs. 
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 Försök inte skanna en kassett mer än en gång. Kassettens streckkod har en unik identifieringskod som 
förhindrar att Sofia utför en andra avläsning av en kassett som tidigare skannats. Om en kassett skannas 
mer än en gång visas ett felmeddelande. 

 Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescerande förening visas inga synliga resultat på testremsan. 
Sofia måste användas för tolkning av resultatet. 

 Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation. 
 Kassera behållare och oanvänt innehåll i enligt gällande nationella och lokala reglerings föreskrifter. 
 Använd lämpliga skyddskläder, -handskar och -glasögon/ansiktsskydd vid hantering av kitets innehåll. 
 Tvätta händerna grundligt efter hantering. 
 För ytterligare information om farosymboler, säkerhet, hantering och bortskaffande av delarna som 

ingår i denna sats, hänvisas till säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com. 

SATSENS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET 
Förvara satsen i rumstemperatur, 15 °C till 30 °C (59 °F till 86 °F), där den inte kan utsättas för direkt solljus. 
Satsens innehåll är stabilt fram till det utgångsdatum som är tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas.  

KVALITETSKONTROLL 
Det finns tre typer av kvalitetskontroller för Sofia och kassetten: Sofias kalibreringskontroll, inbyggda 
procedurkontroller och externa kontroller. 

Sofias kalibreringskontroll 
Obs!  Detta är en ”kalibreringskontroll”. 

Kalibreringskontrollen bör utföras en gång var 30 dag. Sofia är inställd för att påminna användaren om att 
utföra kalibreringskontrollen. 

Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar Sofias optik och beräkningssystem med 
hjälp av en särskild kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofia. Se bruksanvisningen för 
Sofia för detaljer om kalibreringskontrollen.  

Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i sitt fodral mellan varje användning för att skydda den mot 
ljus.  

1. Kontrollera kalibreringen av Sofia genom att välja ”Kalibrering” från huvudmenyn.  

 

 
2. Sätt in kalibreringskassetten i Sofia efter anvisning och stäng lådan. Sofia utför kalibreringskontrollen 

automatiskt, utan att någon åtgärd krävs från användaren. 
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Sofia visar när kalibreringskontrollen är klar. Välj OK för att återgå till huvudmenyn. 

OBS! Om kalibreringen inte blir godkänd ska du anmäla det till arbetsledaren på plats eller kontakta Quidels 
tekniska support för hjälp mellan kl. 07.00 och 17.00. normaltid vid Stillahavskusten på nr 800 874 1517 
(inom USA) eller +1 858 552 1100 (utanför USA), fax: 858 455 4960; customerservice@quidel.com 
(kundtjänst); technicalsupport@quidel.com (teknisk support) eller kontakta din lokala återförsäljare. 

Inbyggda procedurkontroller 
Sofia Legionella FIA har en inbyggd procedurkontroll. Varje gång som ett test körs skannas 
procedurkontrollzonen av Sofia och resultatet visas på skärmen.   

Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera resultaten från dessa inbyggda 
procedurkontroller för det första provet som analyseras varje dag. Denna dokumentation loggas automatiskt 
i Analyzer med varje testresultat.  

Ett giltigt resultat som erhållits med procedurkontrollen visar att provet flödade på rätt sätt och att 
kassetten fungerade som den ska. Denna procedurkontroll tolkas av Sofia efter att kassetten har 
framkallats under 10 minuter. Om provet inte har flödat korrekt kommer Sofia att visa att resultatet är 
ogiltigt. Om detta inträffar ska du se över proceduren och upprepa testet med ett nytt patientprov och en ny 
testkassett.  

 

  

Exempel: Displayen visar ett ogiltigt 
resultat. 
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Extern kvalitetskontroll  
Externa kontroller kan också användas för att visa att reagenserna och analysproceduren fungerar korrekt.  

Quidel rekommenderar att man kör positiva och negativa externa kontroller:  

 en gång för varje outbildad operatör; 

 en gång för varje ny satsleverans – förutsatt att vart och ett av de olika partierna som ingår i 
leveransen testas ; och 

 enligt vad dina interna kvalitetskontrollprocedurer därutöver finner nödvändigt och i 
överensstämmelse med lokala, regionala och nationella bestämmelser eller krav på ackreditering. 

Användaren måste först välja Kör QC från huvudmenyn i Sofia och sedan, på uppmaning, skanna QC-kortet 
(som finns på förpackningen). Detta kort innehåller information som är specifik för just det partiet, inklusive 
partinummer och utgångsdatum.   

Analyzer kommer att uppmana användaren att välja önskat läge (GÅ IFRÅN eller LÄS NU) och sedan köra de 
externa kontrollerna.  

Externa positiva och negativa kontroll-lösningar bifogas med satsen och ska användas som följer.  

1. Förbered en kassett för positiv kontroll genom att lägga till 3) droppar av lösningen för positiv 
kontroll till provbrunnen på en testkassett. Följ sedan instruktionerna på Sofia-skärmen för att 
framkalla och analysera kassetten för positiv kontroll. 

2. Förbered en kassett för negativ kontroll genom att lägga till 3 droppar av lösningen för negativ 
kontroll till provbrunnen på en testkassett. Följ sedan instruktionerna på Sofia-skärmen för att 
framkalla och analysera kassetten för negativ kontroll. 

När QC-testet har avslutats kommer alla resultat att visas som ”Godkända” eller ”Underkända” för den 
positiva och negativa kontrollen. 

Utför inte patienttester eller rapportera patienters testresultat om något av kontrolltesterna inte ger de 
förväntade resultaten. Gör om testet eller kontakta Quidels tekniska support innan testning av patientprover 
om du har fått resultatet ”underkänt” från de externa kontrollerna. 

Ytterligare externa kontroller kan beställas separat genom att kontakta Quidels kundtjänst på 800 874 1517 
(inom USA) eller 858 552 1100 (utanför USA). 

PROVTAGNING OCH FÖRVARING 
Urinprov ska samlas in i vanliga provbehållare. Borsyra kan användas som konserveringsmedel. Om prov inte 
kan testas genast efter insamling kan de förvaras vid rumstemperatur (15 °C till 30 °C) och testas inom ett 
dygn efter insamling. Annars kan prov kylas vid 2 °C till 8 °C och testas inom 14 dagar. Längre förvaring vid   
–20°C är acceptabel för upp till 20 dagar. Se till att frysta prov är helt tinade innan testning.  
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TESTPROCEDUR 
Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för den omgivande miljön 
innan kassetten är klar för omedelbar användning. 

Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på varje separat testförpackning eller ytter- 
fodral före testning. Använd inte något test efter det utgångsdatum som anges på etiketten 

1. Kontrollera så att Sofia är inställd på önskat analysläge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU. 
Se avsnittet ”Användning av Sofia” för mer information. 

2. Fyll den bifogade fastvolymspipetten med patientens urinprov.  
 
För att fylla fastvolymspipetten med patientprovet: 

a. Pressa ihop den översta blåsan ORDENTLIGT.  

b. Fortsätt att trycka medan du placerar pipettspetsen i urinprovet. 

c. Medan pipettspetsen fortfarande befinner sig i vätskeprovet, släpp 
trycket på blåsan för att fylla pipetten. 
 
 
 
 

3. Tryck ihop den översta blåsan för att tömma innehållet ur 
fastvolymspipetten i kassettens provbrunn. Det är OK att det finns extra 
vätska i överflödesblåsan.  
 
OBS! Fastvolymspipetten har utformats för att kunna samla in och 
fördela rätt mängd vätskeprov. Kassera pipetten som riskavfall.  
 
 
 
 

4. Gå vidare till nästa avsnitt ”Använda Sofia” för att genomföra testet.  

ANVÄNDA SOFIA 
Lägena GÅ IFRÅN/LÄS NU 

Se bruksanvisningen för Sofia.  

Sofia går att ställa in på två olika lägen (GÅ IFRÅN eller LÄS NU). Procedurerna för varje läge beskrivs nedan. 

GÅ IFRÅN-läge 

I GÅ IFRÅN-läge sätter användaren omedelbart in kassetten i Sofia.  Därpå återvänder användaren efter 10 
minuter för att inhämta testresultatet. I det här läget kommer Sofia automatiskt att ta tid på 
testframkallningen innan testresultatet skannas och visas upp. 
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LÄS NU-läge 

Låt testet framkallas i 10 minuter INNAN det placeras i Sofia. 

Först måste användaren placera kassetten på disken eller bänken under 10 minuter (utanför Sofia) och 
manuellt ta tid på den här framkallningsfasen. Därefter sätter användaren in kassetten i Sofia. I LÄS NU-läget 
kommer Sofia att skanna och visa testresultatet inom loppet av 1 minut.   

Det är mycket viktigt att användaren aldrig öppnar foliepåsen och därmed utsätter testkassetten för den 
omgivande miljön innan kassetten är klar för omedelbar användning. 

Kör testet  
1. Ange användar-ID med hjälp av streckkodsläsaren eller genom att skriva in uppgifterna manuellt via 

knappsatsen. 
 
OBS! Om du av misstag råkar skanna in fel streckkod ska du använda piltangenterna på Sofias knappsats 
för att markera området på nytt. Skanna därefter bara på nytt med rätt streckkod så skrivs den 
föregående koden över med rätt streckkod. 
 

 

 
2. Ange patient-ID eller beställningsnummer med hjälp av streckkodsläsaren eller genom att skriva in 

uppgifterna manuellt via knappsatsen. 
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3. Tryck på Starta test så öppnas lådan på Sofia automatiskt.  
 

 

 
4. Kontrollera att rätt framkallningsläge har valts, GÅ IFRÅN eller LÄS NU. Sätt in den förberedda 

patientprovskassetten i lådan på Sofia och stäng försiktigt lådan. 
 

 

5. Sofia kommer att starta automatiskt och visa information om förloppet, som i exemplet nedan. I GÅ 
IFRÅN-läge kommer testresultaten att visas på skärmen efter ca. 10 minuter. I LÄS NU-läge kommer 
testresultaten att visas på skärmen efter omkring 1 minut. Se avsnittet Tolkning av resultat.  
 

 
 

  

Exempel: Denna display visar att det i 
Gå ifrån-läge återstår 7 minuter och 
13 sekunder. Sofia kommer att läsa 
och visa resultatet efter 10 minuter. 
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TOLKNING AV RESULTAT 
När testet är klart kommer resultaten att visas på skärmen på Sofia. Resultaten kan skrivas ut automatiskt på 
den inbyggda skrivaren om det alternativet har valts. Fluorescenta testlinjer går ej att uppfatta med blotta 
ögat. 

Sofia-skärmen kommer att visa resultat från procedurkontrollen som ”giltiga” eller ”ogiltiga”, och kommer 
att lämna ett positivt eller negativt resultat för detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1. Om 
procedurkontrollen visas som ”ogiltig” ska man genomföra ett nytt test med ett nytt patientprov och en ny 
kassett. 

Positiva resultat: 

 

Negativa resultat:  

 

Ogiltiga resultat: 

 

Exempel: Displayen visar ett ogiltigt resultat. 

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt positivt 
resultat för Legionella pneumophila serogrupp 
1.  

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt negativt 
resultat för Legionella pneumophila serogrupp 
1.  
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Ogiltiga resultat: Om testet är ogiltigt ska ett nytt test göras med ett nytt patientprov och en ny testkassett. 

BEGRÄNSNINGAR 
 Innehållet i denna sats ska användas för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-

antigen från urinprov. 
 Detta test detekterar både levande och ej levande Legionella pneumophila serogrupp 1.  

Testprestationen beror på mängden av antigen i provet. 
 Ett negativt testresultat kan uppstå om nivån av antigen i ett prov är under detekteringsgränsen för 

testet eller om provet samlades in eller transporterades felaktigt. 
 Underlåtenhet att följa testproceduren kan påverka testresultatet och/eller göra testresultatet ogiltigt. 
 Testresultaten måste utvärderas tillsammans med andra kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. 
 Ett positivt resultat utesluter inte samtidiga infektioner med andra patogener. 
 Positiva testresultat identifierar inte specifika Legionella pneumophila-serogrupper. 
 Negativa testresultat är inte avsedda att utesluta andra icke-Legionella pneumophila bakteriella eller 

virala infektioner. 
 Funktionen hos det här testet har inte utvärderats avseende användning på patienter som inte uppvisar 

tecken och symtom på respiratorisk infektion. 
 Positiva och negativa prediktiva värden beror i hög grad på prevalensen. Det är mer sannolikt att man 

erhåller falska negativa testresultat under högaktivitetsperioder när sjukdomsprevalensen är hög. Det är 
mer sannolikt att man erhåller falska positiva  resultat under perioder av låg L. pneumophila-aktivitet, då 
prevalensen är måttlig till låg. 

FÖRVÄNTADE VÄRDEN 
Graden av positivitet som observeras under Legionella-testning kommer att variera beroende på 
hanteringen av prov, den detekteringsmetod som används, årstiden och sjukdomsprevalensen. 

PRESTANDAEGENSKAPER 
Sofia Legionella FIA-prestanda jämfört med likvärdigt test 
Prestandan av Sofia Legionella FIA jämfördes med ett kommersiellt tillgängligt snabbtest för Legionella 
pneumophila serogrupp 1-antigener med hjälp av en blind panel av 149 kliniskt erhållna positiva och 
negativa urinprov. Varje prov utvärderades med (1) Sofia Legionella FIA enligt instruktionerna på 
bipacksedeln och (2) jämförelsetestet enligt instruktionerna på bipacksedeln och tolkades efter den angivna 
avläsningstiden på 15 minuter, och för (3) jämförelsetestet vid en andra avläsningstid på 60 minuter. 
Resultaten presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 
Sofia Legionella FIA jämfört med ett kommersiellt tillgängligt snabbtest för Legionella pneumophila 

serogrupp 1-antigen 

 
 

Jämförelsetest  
(15 minuters 
avläsningstid) 

Jämförelsetest  
(60 minuters 

avläsningstid) 

Sofia Legionella 
FIA  

(10 minuters 
avläsningstid) 

Känslighet 
38/38 = 100 % 

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

(95 % CI = 92-100 %) 

Exakthet 
93/112 = 83 % 

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

(95 % CI = 84-96 %) 

*Av de nio (9) test som fastställdes som positiva av Sofia Legionella FIA och negativa av jämförelsetestet, 
testades två (2) positiva av ett andra kommersiellt tillgängligt snabbtest av Legionella pneumophila serogrupp 
1-antigener. Med avvikande resultat är känslighet = 100 % (49/49) och exakthet = 93 % (93/100). 
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Studier om reproducerbarhet 
Reproducerbarheten av Sofia Legionella FIA utvärderades på två olika kliniker. Två olika operatörer vid varje 
klinik testade en serie kodade, planerade prover som förberetts i negativ klinisk matris, omfattande alltifrån 
negativt till måttligt positivt L. pneumophila. Testning ägde rum under fem olika dagar och över en period på 
ca. 1 veckor. Interlabb-överensstämmelsen (tabell 2) för negativa prov var 100 % och 100 % för positiva prov. 
Interlabb-överensstämmelsen (tabell 3) för alla prov var 100 % 

Tabell 2 
Sofia Legionella FIA Reproducerbarhetsstudie av interlabb-överensstämmelse 

Laboratorieklinik 
Inga bakterier 

Negativt* 

Legionella 
Höga neg*  
(0,3x LOD)  

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

Legionella  
Måttl. Pos**  
(5-10x LOD)  

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

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

Totalt 60/60 60/60 60/60 60/60 

% generell 
överensstämmelse med 

förväntat resultat 
(95 % CI) 

100 % 
(94-100 %) 

100 % 
(94-100 %) 

100 % 
(94-100 %) 

100 % 
(94-100 %) 

*Procent överensstämmelse för detta prov var det antal som testade negativt delat med antalet kända negativa resultat. 
*Procent överensstämmelse för detta prov var det antal som testade positivt delat med antalet kända positiva resultat. 

Tabell 3 
Sofia Legionella FIA Reproducerbarhetsstudie av interlabb-överensstämmelse 

Labb. 
klinik 

Inga bakterier 
Negativt* 

Legionella 
Höga neg*  
(0,3x LOD)  

Legionella 
Låga pos**  
(1-3x LOD)  

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

% generell 
överensstämmelse med 

förväntat 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 %) 

*Procent överensstämmelse för detta prov var det antal som testade negativt delat med antalet kända negativa resultat. 
*Procent överensstämmelse för detta prov var det antal som testade positivt delat med antalet kända positiva resultat. 

Detekteringsgräns 
Detekteringsgränsen (LOD) för Sofia Legionella FIA fastställdes genom två stammar av Legionella 
pneumophila serogrupp 1 (tabell 4). 

Tabell 4 
Detekteringsgräns vid humana Legionella pneumophila isolat 

Stam 
Pontiac/icke-

pontiac 
Minsta detekterbara nivå 

(cfu/ml)* 

L. pneumophila serogrupp 1 Knoxville-stam Pontiac 2,31x103 

L. pneumophila serogrupp 1 Camperdown-stam Icke-pontiac 8,43x104 

*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakteriekulturen och 
koloniantalet för att generera cfu/ml (cfu=kolonibildningsenhet). 
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Analytisk reaktivitet 
Analytisk reaktivitet demonstrerades med totalt 5 ytterligare stammar Legionella pneumophila (tabell 5). 
Sofia Legionella FIA detekterade alla de undersökta stammarna. 

Tabell 5 
Detekteringsgräns vid humana Legionella pneumophila-isolat 

Stam 
Pontiac/icke-

pontiac 
Minsta detekterbara nivå 

(cfu/ml)* 

L. pneumophila serogrupp 1 
Allentown-stam (ATCC 43106) 

Pontiac 7,43x104 

L. pneumophila serogrupp 1 
Frankrike 5811-stam (ATCC 
43112) 

Pontiac 1,95x104 

L. pneumophila serogrupp 1 
Heysham-stam (ATCC 43107) 

Icke-pontiac 1,68x104 

L. pneumophila serogrupp 1 
Filadelfia-stam (ATCC 33152) 

Pontiac 6,93x103 

L. pneumophila serogrupp 1 
Pontiac-stam (ATCC 33195) 

Pontiac 6,94x104 

L. pneumophila serogrupp 3, 
(CCUG 30657) 

– 9,00 x 104 

L. pneumophila serogrupp 4, 
(CCUG 13398T) 

– 7,60 x 107 

L. pneumophila serogrupp 6, 
(CCUG 13440) 

– 7,40 x 105 

*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakteriekulturen och 
koloniantalet för att generera cfu/ml (cfu=kolonibildningsenhet). 

Analytisk exakthet 
Korsreaktivitet 
Sofia Legionella FIA utvärderades med totalt 29 svamp- och bakteriella mikroorganismer och 6 virala isolat. 
Bakterie- och svampisolat utvärderades vid 1x108 cfu/ml. Virusisolat utvärderades vid koncentrationer från 
1,40x106-1,40x107 TCID50/ml. Inga av de organismer eller virus som undersöktes visade några tecken på 
korsreaktivitet i analysen (tabell 6). Provets flöde och detektering av kontrollinjen av Sofia påverkades inte 
heller.   

Tabell 6  
Analytisk exakthet och korsreaktivitet 

Organism/ virus Koncentration* Resultat 

Acaligenes faecalis 1x108 cfu/ml Negativt 

Bacillus cereus 1x108 cfu/ml Negativt 

Bacillus subtilis 1x108 cfu/ml Negativt 

Candida albicans  1x108 cfu/ml Negativt 

Candida parapsilosis 1x108 cfu/ml Negativt 

Citrobacter freundii  1x108 cfu/ml Negativt 

Enterobacter aerogenes 1x108 cfu/ml Negativt 

Enterobacter cloacae  1x108 cfu/ml Negativt 

Enterococcus faecalis (Streptococcus 
grupp D)  

1x108 cfu/ml Negativt 
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Organism/ virus Koncentration* Resultat 

Enterococcus faecium 1x108 cfu/ml Negativt 

Escherichia coli  1x108 cfu/ml Negativt 

Haemophilus influenza  1x108 cfu/ml Negativt 

Klebsiella pneumoniae  1x108 cfu/ml Negativt 

Moraxella osloensis 1x108 cfu/ml Negativt 

Morganella morganii 1x108 cfu/ml Negativt 

Nocardia asteroides 1x108 cfu/ml Negativt 

Proteus mirabilis  1x108 cfu/ml Negativt 

Proteus vulgaris 1x108 cfu/ml Negativt 

Pseudomonas aeruginosa  1x108 cfu/ml Negativt 

Serratia liquefaciens 1x108 cfu/ml Negativt 

Serratia marcescens  1x108 cfu/ml Negativt 

Staphylococcus aureus  1x108 cfu/ml Negativt 

Staphylococcus epidermidis   1x108 cfu/ml Negativt 

Staphylococcus saprophyticus 1x108 cfu/ml Negativt 

Streptococcus pyogenes (grupp A) 1x108 cfu/ml Negativt 

Streptococcus agalactiae (grupp B) 1x108 cfu/ml Negativt 

Streptococcus anginosis (grupp F) 1x108 cfu/ml Negativt 

Streptococcus dysgalactiae (grupp G) 1x108 cfu/ml Negativt 

Streptococcus pneumoniae 1x108 cfu/ml Negativt 

Adenovirus 1,40x107 TCID50/ml Negativt 

Coxsackievirus 1,40x107 TCID50/ml Negativt 

Influensa A 1,40x107 TCID50/ml Negativt 

Influensa B 1,40x107 TCID50/ml Negativt 

Parainfluensavirus 1,40x106 TCID50/ml Negativt 

Respiratoriskt syncytialvirus 1,40x107 TCID50/ml Negativt 

*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, kulturen och koloniantalet för 
att generera cfu/ml (cfu=kolonibildningsenhet). Viruskoncentrationer bestämdes genom viral 
cellkultur och DFA för att generera pfu/ml (pfu=plackbildande enhet). Pfu/ml omvandlades till 
TCID50/ml per ATCC-konverteringar (TCID50/ml=50 % vävnadskultur infektiös dos). 

Interfererande ämnen 
Följande ämnen som ofta hittas i urin utvärderades och interfererade inte med Sofia Legionella FIA vid de 
nivåer som testades (tabell 7). 

Tabell 7 
Ämnen som inte interfererar 

Ämne Koncentration 

Amfotericin B  0,055 mg/ml 

Askorbinsyra  1,0 mg/ml 

Rödbeta  0,01% v/v 

Bilirubin  0,2 mg/ml 

Koffein, rent  0,4% v/v 

Klorofyll  0,81 mg/ml 

Ciprofloxacin  0,22 mg/ml 
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Ämne Koncentration 

Erytromycin  0,067 mg/ml 

Glukos  20 mg/ml 

Itrakonazol  0,22 mg/ml 

Mikonazol  5% v/v 

Oxalsyra  0,01% v/v 

Prednison  0,22 mg/ml 

Protein (BSA)  5 mg/ml 

Rifampicin  0,09 mg/ml 

Urea  20 mg/ml 

Spermiedödande medel med nonoxynol-9, 4 %  0,05% v/v 

Vatten-10-baserat glidmedel (KY Jelly)  2,5% v/v 

Erytrocyter  106/ml 

Leukocyter  1,25x105/ml 

Tobak 0,40% v/v 

HelbLOD 10% v/v 

Reumatoid faktor 0,012 enheter/ml 

*Reumatoid faktor störde vid koncentrationer >0,025 enheter/ml. Se avsnittet 
Varningar och försiktighetsåtgärder i denna bipacksedel. 

HJÄLP 
Om du har några frågor om användningen av denna produkt kan du kontakta Quidels tekniska support på 
nummer 800 874 1517 (inom USA) eller +1-858 552 1100 måndag till fredag, mellan 07.00 och 17.00 
normaltid vid Stillahavskusten. Om du befinner dig utanför USA kan du kontakta din lokala återförsäljare 
eller skriva till technicalsupport@quidel.com. 
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