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Generell informasjon 
 
Quidel kontaktinformasjon 
Kontakt Quidel teknisk støtte fra kl. 07.00 til 17.00. PST. 
Tlf.: 800.874.1517 (i USA);  

 858.552.1100 (utenfor USA); 

Faks: 858.552.7905 

E-post: technicalsupport@quidel.com eller kontakt din lokale distributør 

Nettside: quidel.com 
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Hovedmeny Struktur – v.2.0 eller nyere 
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Veiledermeny Struktur – v.2.0 eller nyere  
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Hovedmeny Struktur – tidligere til v.2.0 
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Veiledermeny Struktur - tidligere til v.2.0 
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Etiketter og symboler 
 

Etikett Beskrivelse 

 

Produsent 

 
In vitro-diagnostisk medisinsk enhet 

 
Brukes kun på resept 

 

Se bruksanvisning 

 
Autorisert representant i Det europeiske fellesskap (EF) 

 

Temperaturbegrensning 

 

Direktivet 2002/06/EØF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) 

 

SD-kort 

 
Serienummer 

 
Katalognummer 

 

Symbol Beskrivelse 

 

Advarsel! 
Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i skade på operatøren eller en 
tilskuer (f.eks. elektrisk støt eller UV-eksponering) dersom den ikke unngås. 

 

Poensiell biofare! 
Et biologisk middel med skadelige effekter på mennesker, dvs. 
mikroorganismer, toksiner og allergener avledet fra disse organismene; og 
allergener og toksiner avledet fra planter og dyr høyere opp i næringskjeden. 
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Forsiktighet! 
Indikerer en situasjon som kan resultere i skade på enheten eller feil resultater 
dersom den ikke unngås. 

 

Laserstråling! 
Ikke stirr inn i strålen. 

 

Korte advarsler, forholdsregler og begrensninger 
 Sofia skal alltid drives på en vatret og tørr overflate og ikke i direkte sollys. 

 Sofia kalibreringskassett er følsom for lys. Lagre den i det ugjennomsiktige etuiet når den 
ikke er i bruk. 

 Aldri flytt på Sofia under pågående test. 

 Bruk kun strømadapteren medfølgende Sofia. 

 Ikke la Sofia falle i bakken da det kan skade enheten. 

 Aldri plasser objekter på Sofia for å unngå skade. 
 

Sikkerhetsforholdsregler 
Sofia er utformet for å gi sikker og pålitelig drift ved bruk i henhold til brukerhåndboken. Hvis 
Sofia brukes på en måte som ikke er spesifisert i brukerhåndboken, kan sikkerheten levert av 
utstyret svekkes. 
 
Alle advarsler og forholdsregler skal følges for å unngå usikre handlinger som potensielt kan 
resultere i personlig skade eller skade på enheten. 

 

 Advarsel! 
 

For å redusere faren for elektrisk støt: 
 Plugg fra Sofia før rengjøring. 

 Plugg enheten i en godkjent stikkontakt. 

 Skal ikke senkes i vann eller rengjøringsmidler. 

 Ikke forsøk å åpne innfatningen. 

 Bruk egnet strømledning for regionen. 
 

 Laserstråling! 
 

For å redusere risikoen for UV-eksponering: 
 Ikke forsøk å åpne eller demontere Sofia. 

Hvis disse advarslene ikke følges, vil garantien ugyldiggjøres. 
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 Poensiell biofare! 
 
For å redusere risikoen for biofare: 

 Kasser ubrukte prøver i henhold til føderale, statlige og lokale forskrifter. 

 Behandle prøver og pasientprøver som potensielt biofarlig materiale. 

 Sikre at Sofia er rengjort i henhold til avsnittet Vedlikehold og rengjøring før lagring, 
transport eller kassering. 

 Søk spesifikk opplæring eller veiledning dersom du ikke har erfaring med prøvetaking og 
driftsprosedyrer. 

 Det anbefales å bruke nitril-, lateksgummi- eller andre hansker ved behandling av 
pasientprøver. 

 

 Forsiktighet! 
 

For å redusere risikoen for feil resultater: 
 Sofia skal kun brukes av operatører med opplæring. 

 Ikke bruk Sofia ved varsel om ukorrigerbar feiltilstand. 

 For å innhente nøyaktige resultater, se det analysespesifikke pakkevedlegget for detaljer 
om spesifikke tester. 

 Bruk testsettet innen utløpsdatoen. 
 
For å redusere risikoen for skade på Sofia: 

 Sofia er designet for bordplatedrift under laboratorieforhold. 

 Sofia tåler ikke ekstrem fuktighet eller ekstreme temperaturer. 

 Sofia tåler ikke kraftige støt eller vibrasjon. 

 Ikke åpne eller demonter enheten. 
 
Hvis ovennevnte forholdsregler ikke følges, vil garantien ugyldiggjøres.  
 
For å redusere risikoen for miljøforurensning: 

 Kontakt Quidel teknisk støtte på 800.874.1517 for retur eller kassering av Sofia. Se side 4 
for ekstra kontaktinformasjon.  

 Rengjør Sofia i henhold til avsnittet Vedlikehold og rengjøring i denne brukerhåndboken 
før retur eller kassering. 

 

Merknad: Kasser Sofia og tilbehør i henhold til føderale, statlige og lokale forskrifter. 
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Innledning 
 
Tiltenkt bruk 
Sofia er en benktoppanalysator tiltenkt brukt med kassettbasert immunofluorescent in vitro-
diagnostikkanalyse produsert av Quidel Corporation. Sofia er tiltenkt for profesjonell og 
laboratoriebruk. 
 
Etter at pasientprøven har blitt lagt til testkassetten, avhengig av analysen og/eller brukerens valg, 
plasseres kassetten enten inne i Sofia for automatisk tidsstyrt utviklings (WALK AWAY-modus) eller på 
benken eller bordplaten for manuelt tidsinnstilt utviklings og deretter plasseres inn i Sofia for å 
skannes (READ NOW-modus). Sofia vil skanne teststrimmelen og måle det fluorescerende signalet ved 
å behandle resultatene med metodespesifikke algoritmer. Sofia vil vise testresultatene. 
 
Se det analysespesifikke pakkevedlegget for detaljer om spesifikke tester. 
 

Produktbeskrivelse 
Sofia bruker et fluorescerende merke som er belyst med en UV-lyskilde for å generere spesifikke 
resultater. 
 
En intern prosedyrekontrollinje skannes også for hver test. Dette sikrer prøveflyt innen kassetten 
for en nøyaktig avlesning. 
 
Deretter viser Sofia testresulatet til brukeren (f.eks., kvantitativ, kvalitativ eller ugyldig) på 
skjermen. Resultatene kan også skrives ut automatisk på en innebygd skriver dersom dette 
alternativet er valgt, lagret på et SD-kort og sendt til en LIS (om tilkoblet). 
 

Kalibrerings-kontroll og kvalitetskontroll(KK) 
Sofia kalibrerings-kontroll og ekstern kvalitetskontrolltest skal utføres periodemessig. 
 

 Sofia kalibreringskontroll: Kalibreringskontroll er en påkrevd funksjon som kontrollerer 
Sofias interne optikk og systemer.  En kalibreringskontroll skal utføres hver 30. dag eller 
oftere, som stilt av veilederen. En spesiell kalibreringskassett medfølger installasjonssettet. 

 Eksterne kvalitetskontroller: Se det analysespesifikke pakkevedlegget for detaljer om 
spesifikke tester. 

 
Du finner instruksjoner i avsnittene Kalibreringskontroll og Kjør KK. 
 

Utviklingsmoduser 
Når en pasientprøve er lagt til testkassetten, begynner den å strømme gjennom teststrimmelen. 
Den nødvendige utviklingstiden varierer etter testtype. Se det analysespesifikke pakkevedlegget 
for å bestemme nødvendig fremstillingstid for hver test, og de nødvendige lagringsforholdene til 
testen og de eksterne kontrollene.  
 



Side 13 av 57 
 

Riktig utviklingstid er nødvendig for å få nøyaktige resultater. 
 

Sofia er utformet for å drives i forskjellige utviklingsmoduser. Veilederen og brukeren kan 
identifisere modusen som fungerer best med testvolumet. 
 

WALK AWAY-modus kan være mest beleilig for avlesning av en enkelt pasientprøve, da brukeren kan 
forlate enheten under utviklingsperioden. Sofia fungerer med tre forskjellige WALK AWAY-moduser: 
Brukervalgt WALK AWAY-modus, låst WALK AWAY-modus og tvungen WALK AWAY-modus. 

 Brukervalgt WALK AWAY-modus kan være mest beleilig for avlesning av en enkelt 
pasientprøve, da brukeren kan forlate enheten under utviklingsperioden. I denne modusen 
leverer brukeren pasientprøven inn i kassetten og setter deretter kassetten umiddelbart 
inn i Sofia. Sofia vil automatisk tillate kassetten å utvikle seg i den nødvendige tidsperioden 
(forhåndsprogrammert for hver test), skanne kassetten, analysere og tolke dataen, og 
automatisk og objektivt vise testresultatet. 

 Låst WALK AWAY-modus kan kun velges mens logget inn som en veileder. I denne 
modusen er Sofia låst i WALK AWAY-utviklingstidtaking for ALLE analyser kjørt på 
analyseapparatet. READ NOW-utviklingstidtaking vil ikke være tilgjengelig når denne 
Standardmodus er valgt.   

 Tvungen WALK AWAY-modus er brukt med visse Sofia-analyser. Se hensiktsmessig 
analysespesifikt pakkevedlegg for informasjon om denne modusen.  I denne modusen vil 
Sofia automatisk utvikle kassetten for den nødvendige tidsperioden 
(forhåndsprogrammert for hver test), skanne kassetten og vise testresultatet når fullført.  
READ NOW-utviklingstidtaking vil ikke være tilgjengelig for noen analyser som krever 
tvungen WALK AWAY-mdous. 

 

READ NOW-modus kan være mest beleilig for høyvolums situasjoner da Sofia kan lese flere 
pasientprøver sekvensielt. Brukeren leverer pasientprøven inn i kassetten. Deretter tar brukeren 
tiden manuelt på utviklingsperioden utenfor Sofia. Dette kan utføres på benken eller bordplaten 
med en tidtaker. Se det analysespesifikke pakkevedlegget for den nødvendige utviklingstiden. Når 
utviklingstiden er fullført, setter brukeren kassetten inn i Sofia. Sofia vil umiddelbart skanne og 
vise testresultatet innen 1 minutt. 
 

Systemkomponenter 
Inspiser forsendelsescontaineren for synlig forsendelsesskade før åpning. Pakk ut 
forsendelsescontaineren og inspiser enheten og komponentene for skade. 
 

De følgende systemkomponenter følger med kjøpet av Sofia: 
 

Sofia 
 Sofia med innebygd skriver 

 Skriverpapir 

 BatBBatterier 4x LR6-AA + 6V, ===4,26 A 

 Vekselstrømledning 

 Likestrømledning 

 Landsspesifikk/landsspesifikke adapter(e) 
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Installasjonssett 

 Brukerhåndbok 

 Hurtigveiledning 

 Garantikort 

 Strekkodeskanner 

 Strekkodeskannerstativ 

 SD-kort - Testtypefiler (blåe), språkfiler (gule),* og blanke SD-kort 

 Kalibreringskassett 
 
For komponenter medfølgende Virena, se Sofia overvåkningsmodus Installasjonsinstruksjoner. 
 
Kontakt Quidel teknisk støtte for ekstra forsyninger på800.874.1517 (i USA). Se side 4 for ekstra 
kontaktinformasjon. 
 
Sofia testsett til forbruk, inkludert testkassetter og eksterne kvalitetskontroll-materialer, sendes 
separat. 
 
Kontakt din Quidel-representant for en liste over godkjente Sofia-analyser. 
 
*Språkfiler (gule) medfølger kanskje ikke installasjonssettet. Kontakt Quidel teknisk støtte ved behov. 
 

Brukertyper 
Brukere/Operatører uten veilederautorisasjon har tilgang til følgende funksjoner: 

 
 

Instruksjoner for disse grunnleggende brukerfunksjonene finner du i avsnittet Grunnleggende 
brukerinstruksjoner. 
 
Operatører med veilederautorisasjon kan utføre alle følgende funksjoner: 
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Systemvisning og tastatur 
 
Systemvisning 
Sofia har en 3,5 tommers LCD-skjerm i farger for samhandling med brukergrensesnittet. 
 

Systemtastatur 
Brukergrensesnittet inkluderer et numerisk tastatur og andre funksjonsspesifikke knapper (tabell 
1 og figur 1). 
 

Tabell 1 
Tastaturbeskrivelse 

Knapp-ikon Knapp-navn Funksjon Eksempel på bruk 

 

Numerisk tastatur Angi numerisk data 
Angi dato og tid eller  
ID-er 

 
Backspace 

Backspace for å slette 
data 

Slett tegnet til venstre 
for markøren 

 
Desimaltegn Desimaltegn 

IP-adresser 
 

 

Opp/Ned/Venstre/Høyre 
Naviger 
brukergrensesnittet 

Velge et felt 

 
Løs ut Løs ut en kassett 

Avbryte testing 
 

 
Multifunksjonstaster 

Velg menyalternativene 
vist på skjermen over 
hver tast 

Velg OK på «Enter or 
Scan» (Gå inn eller 
skann)-skjermen 

 
Papirmating Papirmating 

Laster papir inn i Sofia 
 

 
Skriv ut Manuell utskrift 

Skriver ut forrige 
resultater 
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Figur 1 

  

 

 
Systemets brukergrensesnitt 
 

Skjerm-ikon Beskrivelse 

 

Indikerer at Sofia er i WALK AWAY-modus. 

 

Et SD-kort er satt inn i sporet. 

 

Indikerer at Sofia er i READ NOW-modus. 

 

Indikerer at veilederen er for øyeblikket logget 
inn i Sofia. 

 
 



Side 17 av 57 
 

Installasjon, oppsett og drift 
 

Oppsett av Sofia 

Oppsett av Sofia 

 Plasser Sofia på bordplaten innen rekkevidde av en stikkontakt. Enheten er bærbar og kan 
flyttes til et egnet sted for testing. Sikre at bordplaten er stabil, flat og tørr. Unngå 
direkte sollys. 

 Sikre at benken gir tilstrekkelig plass for Sofia og strekkodeskannerstativet. Det må være 
tilstrekkelig plass for å kunne åpne/lukke Sofia-skuffen og gå inn på tilkoblingsportene på 
baksiden av enheten. 

 Plugg likestrømledningen i strøminntaket på baksiden av Sofia. Plugg den landsspesifikke 
vekselstrømadapterledningen i likestrømledningen og en tilgjengelig stikkontakt. 

 Plugg strekkodeskanneren i PS2-porten på baksiden av Sofia (figur 2). 

 

Figur 2 

  

 

 

 

 SD-kort - Riktig innsetting skal følge diagrametiketten på Sofia. SD-kortet skal settes inn 
med kobberkontaktpunktene vendt bort fra strømbryteren med det avkuttede hjørnet 
vendt ned som vist (figur 3). Virena-ruter 

Merknad: For oppsett av Virena-ruter, se installasjonsinstruksjonene for Sofia 
overvåkningsmodus som medfølger den separate Virena-ruterpakken. 
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Figur 3 

 

Laster papir 

Last papir i Sofias innebygde skriver (figur 4). 

 Løft det svarte håndtaket for å fjerne dekselet. 

 Plasser papirrullen i Sofia med papirhalen fra under rullen og mot operatøren. 

 Hold papirhalen mot operatøren, sett tilbake papirdekselet og klem på plass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Rullelinje 

  
 
 

Merknad: Papiret skal ikke mates gjennom rullelinjen. 
 

Merknad: Hvis rullelinjen kobles fra papirdekselet, klem på plass med bryteren til venstre (figur 4). 
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Idriftsetting 
Slå på Sofia med strømbryteren plassert på det nedre panelet (figur 5). Hold vippebryteren nede i 
1-2 sekunder inntil skjermen tennes. 
 
Figur 5 

  
 
Sofia vil vise fremdriftsskjermen for idriftsetting og fullføre en Selvtest ved oppstart. 
Strekkodeskanneren vil kvitre ved idriftsetting. Når idriftsetting er fullført, vil Sofia vise Start test-
skjermen (figur 6) og Sofia er klar til bruk. 
 
Figur 6 

  
Når du slår på Sofia for første gang, vil Kontrollerer intern referanse-skjermen vises (figur 7). 
Avhengig av hvilken skuffe som er installert, er kanskje Intern referansetilstand ikke tilgjengelig. 
Hvis dette er tilfellet, er det akseptabelt å fortsette testingen. 
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Figur 7 

  
I henhold til intern referansekontroll, krever Sofia en kalibreringskontroll (figur 8). Det må utføres 
en kalibreringskontroll før førstegangs bruk. 
 
Figur 8 

  
 

Kassettskuffer 
Sofia her 3 kassettskuffer tilgjengelig for testing av de ulike analysene. Nedenfor finner du 3 versjoner 
av kassettskuffer og kompatible kassettdesign for Sofia-brukere (figur 9). For ytterligere informasjon, 
kontakt Quidel teknisk støtte på 800.874.1517 (i USA). Se side 4 for ekstra kontaktinformasjon. 
 
Figur 9 

 
 

Standardskuff (grå) 

 Aksepterer 
standard 
Quidel-kassett 
 formater 

Hybrid-skuff (blå) 

 Aksepterer flere 
Quidel-
kassettformater 

Hybrid-skuff (oransje) 

 Påkrevd for 
kvantitative 
analyser 
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Navigere menyinnstillingene 
Bruk Opp/Ned-pilene i sirkelen like nedenfor skjermen for å markere ønskelige alternativer på 
menyen (figur 10). 
 
Bruk tastene til høyre og venstre av sirkelen like nedenfor skjermen for alternativene VELG, 
TILBAKE, OK, AVBRYT og HOVEDMENY. 
 
Figur 10 
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Systeminnstillinger 

  

Logger inn som veileder 

Veiledermenyen tillater veilederen å gå inn på ekstrafunksjoner og sikkerhetsalternativer, 
avhengig av arbeidsmiljøet og plasseringen av Sofia. 
 
Tilgang til INNSTILLINGER-menyen får man ved å logge inn som veilederen. Sofia leveres fra 
produsenten med en standard innloggings-ID for veileder som skal endres når Sofia installeres for 
første gang hos kunden. Standard veileder-ID er 1234. 

Still standardmodus og utskriftsalternativer 

Standardmodus 
Når veilederen stiller Sofia til en viss standardmodus, vil denne automatisk bli vanlig driftsmodus 
med mindre den endres. 
 
Ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg Modus. Ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg enten WALK AWAY-, 
READ NOW- eller låst WALK AWAY-utviklingsmodus (figur 11). Velg OK-knappen for å bekrefte. 
 
Figur 11 

 
 

Merknad: Hvis fabrikkens standard-ID slettes og alle andre veileder-koder er tapt eller glemt, 
må du ringe Quidel teknisk støtte for 1 dags midlertidig veileder-ID-kode som vil tillate 
brukeren å opprette en ny veileder-ID-kode. Kontakt Quidel teknisk støtte for assistanse på 
800.874.1517 (i USA). Se side 4 for ekstra kontaktinformasjon. 
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Utskriftsalternativer 
Ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg Auto utskriftsresultater. 
 
Ved å bruke Venstre/Høyre-pilene, velg PÅ eller AV. Auto utskriftsresultater PÅ tvinger skriveren 
til åautomatisk skrive ut hver pasienttest, kalibrering og KK-resultat på slutten av hver prosedyre. 
 
Velg OK-knappen for å bekrefte og returnere til innstillinger-skjermen. 
 

Still oppføringskrav og tidsavbrudd 

Det å stille oppføringskrav tillater veilederen å kontrollere hvilken informasjon som oppgis før 
man kjører en test. 

 
Bruker-ID påkrevd 
Ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg Bruker-ID. Med Venstre/Høyre-pilene, velg Påkrevd eller Valgfri. 
 
Bruk ned-pilen for å markere det neste alternativet. Trykk på OK for å bekrefte når endringene er 
fullførte og returnere til innstillinger-skjermen. 
 
Pasient-ID påkrevd 
I Still oppføringskrav og tidsavbrudd-menyen, ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg PASIENT-ID. 
Med Venstre/Høyre-pilene, velg Påkrevd eller Valgfri. 
 
Bruk ned-pilen for å markere det neste alternativet. Trykk på OK for å bekrefte når endringene er 
fullførte og returnere til innstillinger-skjermen. 
 
Ordrenr. påkrevd 
I Still oppføringskrav og tidsavbrudd-menyen, ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg Ordrenr. Med 
Venstre/Høyre-pilene, velg Påkrevd eller Valgfri. 
 
Bruk ned-pilen for å markere det neste alternativet. Trykk på OK for å bekrefte når endringene er 
fullførte og returnere til innstillinger-skjermen. 
 
Inaktivt ID-tidsavbrudd 
Inaktivt ID-tidsavbrudd stiller tidsperioden en bruker-ID forblir innlogget og aktiv som en bruker 
for kjøring av ulike tester og aktiviteter. Når tidsavbruddperioden har utløpt, må brukeren angi sitt 
ID-nummer på nytt. 
 
Ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg Inaktivt ID-tidsavbrudd. Med tastaturet, angi antall minutter 
for tidsavbruddet fra 1-20. Trykk på OK for å bekrefte når endringene er fullført. 
 

Merknad: Bruker-ID, pasient-ID og ordre-ID kan stilles til Påkrevd eller Valgfri. Når stilt til 
Påkrevd, skal feltene angis for at brukeren skal kunne kjøre en pasienttest. 

Merknad: Hvis flere brukere vil dele hyppig bruk for Sofia-testing, anbefales det et kortere 
tidsavbrudd. 
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Still kalibrering og KK 

Kalibreringspåminnelse 
Ved å bruke tastaturet, angi antall dager for det gjenværende intervallet fra 2-30 dager. 
 
Når aktivert, vil Sofia vise en skjermpåminnelse om å kjøre kalibrering. 
 
VIKTIG: Når påminnelsen har kommet til syne, kan det ikke kjøres noen tester inntil kalibreringen 
er fullført. 
 
KK-strekkodekrav 
KK-strekkodekrav-alternativet registrerer deretter partinummeret og utløpsdatoen på analysesettet. 
 
Ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg Krever KK-strekkode. Ved å bruke Venstre/Høyre-pilene, velg 
PÅ eller AV. Hvis stilt til PÅ, må brukeren skanne KK-strekkoden hver gang det kjøres en KK-test. 
Trykk på OK for å bekrefte når endringene er fullførte og returnere til innstillinger-skjermen. 
 

Still brukertilgangsrettigheter 

Brukertilgangsrettigheter-alternativer tillater veilederen å avgjøre om operatører har tilgang til 
pasientdata. 
 
Tilgang pasientdata 
Når aktivert, tillater dette en ikke-veilederbruker å vise og skrive ut tidligere pasienttestresultater, 
så fremt han har angitt en gyldig bruker-ID. Når deaktivert, forhindrer det en ikke-veilederbruker 
fra å kunne gå inn på pasientrelaterte data. 
 
Ved å bruke Venstre/Høyre-piler, velg PÅ eller AV og trykk på OK for å bekrefte og avslutte. 
 

Generelle Sofia-innstillinger 

  

Still stedsnavn 

Stedsnavn-innstillingen stiller navnet på klinikken, sykehuset, laboratoriet eller legens kontor som 
vil vises på alle utskriftene. 
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Velg STILL STEDSNAVN i de generelle innstillingene. 
 
Ved å bruke Venstre/Høyre/Opp/Ned-pilene, velg en bokstav om gangen og trykk på OK for å 
konstruere navnet på opptil 20 tegn og/eller mellomrom. 
 
For å slette en bokstav, trykk på BACKSPACE-knappen           på tastaturet. 
 
For å slette hele oppføringen, velg Tøm alt og trykk på OK.  
 
Når navnet er fullført, velg Utført og trykk på OK for å returnere til generelle innstillinger-menyen. 
 
Det å trykke på AVBRYT når som helst avbryter de forrige endringene og returnerer til 
stedsnavnet for den forrige innstillingen. 

Still språk og lyd 

Standardspråk 
Sofia tillater programmering av to språk til enhver tid. Det første språket stilles automatisk til 
engelsk som standard, og dersom det kreves enda et språk, kan du laste opp dette med et SD-kort 
eller gjennom nettskyen. Se avsnittet Oppdatering for instruksjoner. Denne innstillingen brukes til 
å velge hvilket språk Sofia viser. 
 
Ved å bruke Venstre/Høyre-pilene, velg engelsk ELLER det andre installerte språket (hvis installert) 
og trykk på Ned-pilen for å velge STILL LYD. 
 
Still lyd 
Det å stille lyden på Sofia, vil tillate veilederen å slå varslingslyden PÅ eller AV når det trykkes på 
tastaturet. 
 
Ved å bruke Venstre/Høyre-pileneUsing the Left/Right arrows, velg PÅ eller AV. Trykk på OK for å 
bekrefte og returnere til generelle innstillinger-menyen. 

Still dato 

Still dato-alternativet tillater to ulike landsspesifikke datoformater. 
 
Fra generelle innstillinger-menyen, velg STILL DATO for å oppdatere aktuell dag, måned og år.  
Brukeren kan endre det viste datoformatet til enten MM/DD/ÅÅÅÅ eller dd.mm.åååå. 
 
Ved å bruke Opp/Ned-pilene, velg parametrene som skal endres. 
 
Naviger i formatfeltene med Venstre/Høyre-pilene. 
 
For å stille STILL DATO-feltene, bruk Opp/Ned-pilene for å velge ønsket felt og deretter bruk det 
numeriske tastaturet for angi riktige tall. Vær oppmerksom på at den venstre pilen går tilbake og 
sletter eksisterende tegn. 
 
Velg OK for å bekrefte alle endringer og returnere til generelle innstillinger-menyen eller AVBRYT 
for å avslutte uten noen endringer. 
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Still tid 

Still tid-alternativet tillater to ulike landsspesifikke tidsformater. 
 
Brukeren kan endre det viste tidsformatet til enten 12t eller 24t. 
 
I STILL TID-feltene, bruk Venstre/Høyre-pilene for å velge 12t eller 24t. Deretter bruker du Opp/Ned-
pilene for å velge timer og minutter. Deretter bruker det numeriske tastaturet for å angi riktig tid. 
 
Når 12t-formatet er valgt, bruk Venstre/Høyre-pilene for å velge AM eller PM. Når 24t-formatet er 
valgt, skal tiden angis i det formatet. 
 
Velg OK for å bekrefte alle endringer og returnere til generelle innstillinger-menyen eller AVBRYT 
for å avslutte uten noen endringer. 
 

Last testtyper 

  
 
En ny testtypefil er nødvendig for hver nye analyse eller test. Disse testtypefilene kan installeres 
fra et SD-kort eller fra nettskyen. Sofia må ha installert fastvaren 2.0 eller nyere for å kunne laste 
ned testtypefiler fra nettskyen. 
 
Velg LAST TESTTYPER fra veiledermenyen. 

Last testtyper fra SD-kort 

Velg Last testtyper fra SD-kort for å laste nye Sofia-testtypefiler. Sett inn SD-kortet med 
testtypefilene (blåe) som skal installeres og velg OK. Sofia vil laste testtypefilene på SD-kortet, så 
fremt de ikke allerede befinner seg i Sofia. 
 
Sofia vil vise de nylig installerte testtypene. Hvis den samme versjonen av en testtypefil allerede er 
installert, vil statusen vise «old» (gammel). Trykk på OK for å bekrefte installasjonen. 
 

Last testtyper fra nettsky 

Velg Last testtyper fra nettsky for å laste nye testtypefiler. Velg OK for å koble til nettskyen. Etter 
installasjonen, trykk på TILBAKE for å avslutte. Sofia leser de nye testtypefilene på nettskyen som 
blir installert og viser de nylig installerte testtypefilene. 

 
 
 

Merknad: Ved lasting av testtypefiler fra nettskyen, ikke plugg fra eller slå av Sofia. 
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Hvis Sofia ikke er i stand til å laste testtypefilene fra nettskyen, se oppdatere innstilling-avsnittet 
på side 41 for detaljer om IP-adressen og portnummeret. 
 

Test nettskytilkobling 

 
Velg Test nettskytilkobling for å bekrefte rutertilkobling. 
 
Hvis nettskytilkobling er etablert, viser skjermen «The Analyzer can be connected to Cloud» 
(Analyseapparatet kan kobles til nettskyen). Deretter trykker du på OK; Sofia er nå koblet til nettskyen. 
 
Hvis nettskytilkobling er etablert, viser skjermen «The Analyzer can be connected to Cloud» 
(Analyseapparatet kan kobles til nettskyen). Gjennomgå avsnittene Oppsett av Sofia og Virena-
rutertilkobling og Still nettverkskonfigurasjon for å bekrefte alle innstillinger og tilkoblinger. 
 
Hvis det ikke lot seg gjøre å konfigurere ruter- eller nettskytilkoblingen, kontakt Quidel teknisk 
støtte. Se side 4 for ekstra kontaktinformasjon. 
 

Administrere brukere 

  
 

Legg til bruker 

Velg Alternativer-tasten i administrer brukere-skjermen for å vise hurtigmenyen. Bruk Opp/Ned-
pilene for å velge Legg til bruker 
 
Bruk talltastaturet eller strekkodeskanneren for angi ID-nummeret. Bruker-ID skal være numerisk 
og inneholde minst 4 tegn. 
 
Deretter bruker du Opp/Ned-pilene for å velge brukertype og Venstre/Høyre-pilene for å velge 
mellom operatør og veileder. 
 

Merknad: Test nettskytilkobling-alternativet kreves ikke for hver oppdatering eller installasjon. 
Det brukes til å feilsøke når Sofia ikke installerer oppdateringene riktig. 
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Trykk på Lagre og neste-knappen når du har fylt ut begge feltene. 
 
Ved å bruke Venstre/Høyre/Opp/Ned-pilene, velg én bokstav om gangen og trykk på OK for å 
konstruere navnet (figur 12). 
 
Figur 12 

  

For å slette en bokstav, trykk på BACKSPACE-knappen  på tastaturet. 
 
For å slette hele oppføringen, velg Tøm alt og trykk på OK.  
 
Når navnet er fullført, velg Utført og trykk på OK. 
 
Det å trykke på TILBAKE når som helst avbryter alle de forrige endringene og returnerer til navnet 
for den forrige innstillingen. 

Rediger bruker 

Velg Alternativer-tasten i administrer brukere-skjermen for å vise hurtigmenyen. Velg Rediger 
bruker for å redigere navnet på en bruker. 
 
Bruk talltastene eller strekkodeskanneren for å angi ID-nummeret. 
 
Rediger brukernavnet ved å bruke Opp/Ned/Høyre/Venstre-pilene. For å lagre endringene, velg 
Utført og trykk på OK. 
 
Trykk på TILBAKE og returner til brukeradministrasjonsinnstillingene. 
 
Trykk på AVBRYT for å returnere til veiledermenyen. 

Slett bruker 

Marker bruker-ID-en som skal fjernes. Velg alternativer-tasten i administrer brukere-skjermen for 
å vise hurtigmenyen, deretter velger du Slett bruker for å slette en bruker fra enheten. 
 
Trykk på TILBAKE og returner til brukeradministrasjonsinnstillingene. 
 
Trykk på AVBRYT for å returnere til veiledermenyen. 
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Gjennomgå data 

  

Gjennomgå pasientresultater 

Pasientresultater inkluderer arkivene for tidligere kjørte pasienttester. Du kan søke i resultatene 
for å finne spesifikke resultater, og operatører vil kun ha tilgang dersom veilederen har aktivert 
tilgang pasientdata-funksjonen. 
 
For å finne spesifikke resultater, velg ALTERNATIVER og deretter SØK. 
 
Søk pasientresultater-skjermen tillater brukeren å søke eller filtrere etter: 

 Pasient-ID 
 Bruker-ID 
 Testtyper 
 Resultat 

 
Velg filterkriterier ved å bruke Venstre-/høyre-/opp-/ned-pilene. Velg SØK for å filtrere resultatene. 
 
Et redusert sett av resultater vises som Filtrerte pasientresultater. 
 
Velg Alternativer og Alle resultater for å vise alle resultater. 
 
I enhver pasientresultatliste kan du vise de detaljerte resultatene ved å markere resultatene som 
skal vises, velge ALTERNATIVER og DETALJER. 
Denne visningen er hovedsakelig den samme som den opprinnelige resultatskjermen når testen 
ble opprinnelig kjørt og vist. 
 
Velg Skriv ut-knappen          for å skrive ut resultatene. Velg TILBAKE-knappen for å returnere til 
resultatene. Velg TILBAKE-knappen igjen for å returnere til gjennomgå data-skjermen. 

Gjennomgå KK-resultater 

KK-resultater inkluderer arkivene for tidligere kjørte KK (positiv og negativ kontroll)-tester. Du kan 
søke i resultatene for å finne spesifikke resultater. 
 
ALTERNATIVER-knappen aktiverer søkefunksjonen for å finne KK-resultatdetaljene på samme måte 
som pasienttestresultatene. Velg TILBAKE-knappen for å returnere til gjennomgå data-skjermen. 

Merknad: Maksimum antall brukere er 400. 
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Gjennomgå kalibreringsresultater 

Sofia kalibreringsresultaterinkluderer arkivene fra tidligere kjørte kalibreringstester. 
 
Det vil vises en liste over utførte kalibreringer. 
 
Velg TILBAKE-knappen for å returnere til gjennomgå data-skjermen. 

Vis partistatus 

KK partistatus 
KK partistatus viser KK-sett/partier av analysene og deres utløpsdatoer. Denne informasjonen 
registreres av Sofia når kvalitetskontrollene kjøres. 
 
En liste over sett/partier som har blitt behandlet av KK-prosedyren vil vises sammen med utløpsdatoen. 
 
Velg TILBAKE-knappen for å returnere til vis partistatus-skjermen. Velg TILBAKE-knappen igjen for 
å returnere til gjennomgå data-avsnittet. 
 
Kalibrator partistatus 
Når en analyse krever bruk av en kalibrator, vil en liste over sett/partier som har blitt behandlet av 
KK-prosedyren vises sammen med utløpsdatoen. 
 
Velg TILBAKE-knappen for å returnere til Gjennomgå data-skjermen. 

Vis testtyper 

Det vises en liste over installerte testtyper og versjonsnummer. 
 
Velg TILBAKE-knappen for å returnere til vis partistatus-skjermen. Velg TILBAKE-knappen igjen for 
å returnere til gjennomgå data-skjermen. 
 

Sofia statistikk 

  

Vis analysat.info 

Vis analysat.info viser fastvareversjonen, gjenopprettingsversjonen, maskinvareversjonen, antall 
skanninger og Sofia-serienummeret. 
 
Velg TILBAKE-knappen for å returnere til statistikk-skjermen. 



Side 31 av 57 
 

Vis brukerhistorikk 

Vis brukerhistorikk tillater veiledere å vise bruker-ID-en, navnet og bruktertypeinformasjonen. 
 
Ved å bruke Opp/Ned-pilene, marker brukeren du vil vise og velg DETALJER. 
 
Under DETALJER, kan veilederen vise de ulike testtypene og antallet positive, negative, 
kvantifiserte eller ugyldige resultater utført av den valgte brukeren. 
 
Velg TILBAKE-knappen for å returnere til brukerhistorikk-skjermen. Velg TILBAKE-knappen igjen 
for å returnere til statistikk-skjermen. 

Vis meldingslogg 

Vis meldingslogg viser meldingskoden med dato og tid. 
 
Velg TILBAKE-knappen for å returnere til statistikk-skjermen. 

 
 
 

 

Last/Lagre 

  

Lagre innstillinger til SD-kort 

For å lagre innstillingene til én Sofia på en annen Sofia, kan du klone innstillingene til den første og 
duplisere på den ekstra Sofia.   
 
Velg Lagre innstillinger til SD-kort fra Last/lagre-menyen. 
 
Sett inn et blankformatert SD-kort og velg OK for å lagre Sofias innstillingsdata. Når lagringen er 
fullført, fjern SD-kortet og trykk på OK. 
 
Ved kloning av Sofia, vil alle innstillinger, inkludert testtypefilene, overføres. Brukerhistorikk, 
partistatus, KK og testdata vil ikke overføres. 

Last innstillinger fra SD-kort 

Velg Lagre innstillinger fra SD-kort fra Last/lagre-menyen. 
 

Merknad: Både brukerhistorikk og meldingslogg kan skrives ut med Skriv ut-knappen. 
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For å laste innstillingene til Sofia på en annen Sofia, sett inn SD-kortet fra «Master»-Sofia som har 
innstillingene du ønsker å duplisere. Velg OK. 
 
Når skjermen varsler at data har blitt lastet, fjern SD-kortet og velg OK. 

Lagre testarkiver til SD-kort 

Testarkiver kan eksporteres til en stasjonær datamaskin for sikkerhetskopiering eller analyse. 
 
Hvis det settes inn et blankt SD-kort før Sofia-bruk, vil 3 «csv»-filer opprettes, én for hver pasient, 
KK og kalibrering. Hver gang det kjøres en pasient, KK eller kalibreringskassett, vil resultatet 
vedlegges den hensiktsmessige filen på SD-kortet. 
 
Velg Lagre testarkiver til SD-kort fra Last/lagre-menyen. 
 
Sett inn et blankformatert SD-kort og velg OK for å lagre Sofia-arkivet. 
 
Når fullført, fjern SD-kortet og trykk på OK. 

 
 

Oppdater 

  

Last Sofia-fastvare 

Quidel kan fra tid til annen gi ut fastvareoppdateringer for å forbedre Sofias funksjon. Disse 
oppdateringene kan installeres fra et SD-kort eller fra nettskyen. Sofia må ha installert fastvaren 
2.0 eller nyere for å kunne laste ned den nyeste fastvaren fra nettskyen. 

Last fastvare fra SD-kort 

Sett inn SD-kort med fastvaren som skal installeres. 
 
Velg Last fastvare fra SD-kort for å laste ny Sofia-fastvare. Sofia leser den nye fastvareversjonen 
på SD-kortet som blir installert og viser en last analysefastvare-bekreftelsesskjerm. 
 
Velg OK for å bekrefte installasjonen. 
 

Merknad: Offisielle arkiver av alle testresultater vises og/eller skrives ut. Lagrede data 
(testresultater) er kun for beleilighet og skal kun administreres av veilederen. 
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Sofia vil fullføre en selvinstallasjon og deretter slå seg på i den vanlige oppstartsskjermen. 

Last fastvare fra nettsky 

Velg Last fastvare fra nettsky for å laste ny Sofia-fastvare. Sofia leser den nye fastvareversjonen 
på nettskyen som blir installert og viser en last analysefastvare-bekreftelsesskjerm. 
 
Velg OK for å bekrefte installasjonen. 
 
Sofia vil fullføre en selvinstallasjon og deretter slå seg på. 

 
Hvis Sofia ikke er i stand til å laste fastvaren fra nettskyen, se oppdatere innstillinger-avsnittet på 
side 41 for detaljer om IP-adressen og portnummeret. 

Test nettskytilkobling 

 
Velg Test nettskytilkobling for å bekrefte rutertilkobling. 
 
Hvis nettskytilkobling er etablert, viser skjermen «The Analyzer can be connected to Cloud» 
(Analyseapparatet kan kobles til nettskyen). Deretter trykker du på OK for å returnere til 
hovedmenyen; Sofia er nå koblet til nettskyen. 
 
Hvis nettskytilkobling er etablert, viser skjermen «The Analyzer can be connected to Cloud» 
(Analyseapparatet kan kobles til nettskyen). Deretter trykker du på OK for å returnere til 
hovedmenyen. Gjennomgå avsnittene Oppsett av Sofia og Virena-rutertilkobling og Still 
nettverkskonfigurasjon for å bekrefte alle innstillinger og tilkoblinger. 
 
Hvis det ikke lot seg gjøre å konfigurere ruter- eller nettskytilkoblingen, kontakt Quidel teknisk 
støtte. Se side 4 for ekstra kontaktinformasjon. 

Last språkfil 

Sofia kan vise flere språk. Kun 2 språk kan lagres til samme tid. Språkfiler kan installeres fra et  
SD-kort eller fra nettskyen. Sofia må ha installert fastvaren 2.0 eller nyere for å kunne laste ned 
den nyeste språkfilen fra nettskyen. 

Last språkfil fra SD-kort 

Velg Last språkfil fra SD-kort for å laste en ny språkfil. 
 
Sett inn riktig SD-kort med språkfilen på det (gul etikett) og velg OK. Vent på at språkfilen leses, 
deretter velger du OK for å bekrefte installasjonen. Når språket er riktig lastet, fjern SD-kortet og 
velg OK for å returnere til veiledermenyen. Menyen vil nå være på det nylig installerte språket. 

Merknad: Under installasjonen av fastvaren, ikke plugg fra eller slå av Sofia. 
Fastvareoppdateringen kan ta opptil 15 minutter. 

Merknad: Test nettskytilkobling-alternativet kreves ikke for hver oppdatering eller installasjon. 
Det brukes til å feilsøke når Sofia ikke installerer oppdateringene riktig. 
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Last språkfil fra nettsky 

Velg Last språkfil fra nettsky for å laste en ny språkfil. 
 
Vent på at språkfilen leses, deretter velger du OK for å bekrefte installasjonen. Når språket er riktig 
lastet, velg OK for å returnere til veiledermenyen. Menyen vil nå være på det nylig installerte språket. 

 
Hvis Sofia ikke er i stand til å laste språkfilen fra nettskyen, se oppdatere innstillinger-avsnittet på 
side 41 for detaljer om IP-adressen og portnummeret. 

Test nettskytilkobling 

 
Velg Test nettskytilkobling for å bekrefte rutertilkobling. 
 
Hvis nettskytilkobling er etablert, viser skjermen «The Analyzer can be connected to Cloud» 
(Analyseapparatet kan kobles til nettskyen). Deretter trykker du på OK for å returnere til 
hovedmenyen; Sofia er nå koblet til nettskyen. 
 
Hvis nettskytilkobling er etablert, viser skjermen «The Analyzer can be connected to Cloud» 
(Analyseapparatet kan kobles til nettskyen). Deretter trykker du på OK for å returnere til 
hovedmenyen. Gjennomgå avsnittene Oppsett av Sofia og Virena-rutertilkobling og Still 
nettverkskonfigurasjon for å bekrefte alle innstillinger og tilkoblinger. 
 
Hvis det ikke lot seg gjøre å konfigurere ruter- eller nettskytilkoblingen, kontakt Quidel teknisk 
støtte. Se side 4 for ekstra kontaktinformasjon. 
 

Kalibreringskontroll 

  
Kalibreringskontroll er en nødvendig funksjon som sikrer optimal ytelse ved å kontrollere Sofias 
interne optikk og funksjon. 
 
VIKTIG: Kalibreringskontroll skal utføres innen 30 dager og før du tester noen pasientprøve. 
 
Se det analysespesifikke pakkevedlegget for kalibreringskontroll-frekvens. 

Utfør Sofia kalibreringskontroll 

Bruk den spesifikke kalibreringskassetten som medfølger Sofia for kalibreringskontrollen. 
 

Merknad: Ved lasting av språkfiler fra nettskyen, ikke plugg fra eller slå av Sofia. 

Merknad: Test nettskytilkobling-alternativet kreves ikke for hver oppdatering eller installasjon. 
Det brukes til å feilsøke når Sofia ikke installerer oppdateringene riktig. 
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Ved å følge varslene, sett kalibreringskassetten inn i Sofia og lukk skuffen forsiktig. Sofia vil utføre 
kalibreringskontrollen automatisk. 
 
Kalibreringskassetten vil automatisk løse seg ut når kalibreringen er fullført. 
 
Velg OK for å returnere til hovedmenyen etter at kalibreringen er fullført. 
 

Forsiktighet: Lagre kalibreringskassetten i den medfølgende oppbevaringsposen ved 
romtemperatur (15 °C til 30 °C) mellom hver bruk. Feil oppbevaring kan skade 
kalibreringskassetten, som kan føre til mislykket Sofia kalibreringskontroll. 

Kalibreringsresultater 

Sofia viser «Calibration Results» (Kalibreringsresultater), noe som indikerer at kalibreringskontrollen er 
fullført. Resultatene vil være enten «Passed» (Bestått) eller «Failed» (Mislykket). 
 
Kalibreringsresultatene lagres og kan gjenoppkalles med Gjennomgå kalibreringsresultater-
funksjonen til Sofia fra Gjennomgå data-menyen 

 

Kjør KK 

  
Eksterne kvalitetskontroller (KK) kan testes for å demonstrere at analysespesifikke reagenser, 
kassetter og analyseprosedyrer utføres riktig. 
 
For å kjøre eksterne kontroller, se det analysespesifikke pakkevedlegget for hver spesifikke test 
for trinnvise instruksjoner.   

KK-resultater 

De viste resultatene lagres og kan gjenoppkalles med Gjennomgå resultater-funksjonen fra 
Gjennomgå data-menyen 
 
Velg OK for å fullføre KK-prosessen og returnere til hovedmenyen. 
 
Hvis kontrollene ikke bestås, gjenta den eksterne testeprosessen eller kontakt veilederen eller Quidel 
teknisk støtte på 800.874.1517 (i USA) for assistanse før pasientprøvene testes. Se side 4 for ekstra 
kontaktinformasjon. 
 

Merknad: Hvis kalibreringskontrollen ikke fullføres, varsle på-stedet-veilederen eller kontakt Quidel 
teknisk støtte for assistanse på 800.874.1517 (i USA). Se side 4 for ekstra kontaktinformasjon. 

Merknad: Ved kjøring av positive og negative kontroller med en kvalitativ test, skal den 
positive kontrollen testes før den negative kontrollen. 
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Kjør pasientprøver 

  

 
I Hovedmeny, velg KJØR TEST for å returnere til Start test-skjermen. 
 
Før du angir noen bruker-ID eller prøveinformasjon: 

 Velg ønsket utviklingsmodus: WALK AWAY eller READ NOW (se beskrivelsen av 
utviklingsmodusene WALK AWAY og READ NOW på side 13). 

 Den aktuelle (eller standard) utviklingsmodusen vil vises øverst på start test-skjermen 
(figur 13). Hvis standardmodusen er å foretrekke, er det ikke nødvendig med noen endringer. 

Figur 13 
  

 

 Hvis veilederen har stilt standardmodusen til Låst WALK AWAY-modus, vil ikke brukeren 
ha tillatelse til å teste i WALK AWAY-modus. 

 Avhengig av analysen, kan Sofia automatisk kjøre testen i Tvungen WALK AWAY-modus.  I 
dette tilfellet er det ikke nødvendig å utføre noen endringer på arbeidsmodusen. 

 

Endre utviklingsmodus 

  

VIKTIG: Se det analysespesifikke pakkevedlegget for hver spesifikke test for instruksjoner om 
klargjøring av testkassetter med pasientprøver. 
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Velg ønskelig utviklingsmodus ved å bruke Opp/Ned-pilene. Deretter velger du OK for å bekrefte. 
 
Sofia vil deretter returnere til Start test-skjermen som viser den nylig valgte utviklingsmodusen. 

Angi bruker-ID 

Bruker-ID kan angis ved å bruke strekkoden eller manuelt med talltastaturet. 
 
Bruk pilene til å markere Bruker-ID-feltet på Start test-skjermen. Bruk strekkodeskanneren (figur 14) 
til å skanne strekkoden fra en brukers ID-kort eller manuelt angi dataen med talltastaturet på Sofia. 

Angi pasient-ID 

Pasient-ID kan angis ved å bruke strekkoden eller manuelt med talltastaturet. 
 
Bruk pilene til å markere Pasient-ID-feltet på Start test-skjermen. Bruk strekkodeskanneren til å 
skanne en pasient-ID-strekkode fra et pasientdiagram eller annen kilde, eller manuelt angi dataen 
ved å velge alfa-oppføringsalternativet α og bruke talltastaturet på Sofia. 
 

Figur 14  
 

Angi ordrenummeret, hvis aktuelt 

Bruk pilene til å markere ordrenummerfeltet på start test-skjermen. Bruk strekkodeskanneren til å 
skanne en ordrenummerstrekkode fra en pasienttestrekvisisjon eller annen kilde, eller manuelt 
angi dataen ved å velge alfa-oppføringsalternativet α og bruke talltastaturet på Sofia. 
 

Testprosedyre 

I WALK AWAY-utviklingsmodus, fortsett direkte til de neste trinnene så snart pasientprøven har 
blitt behandlet og lagt inn i testkassetten. Ikke utvikle kassetten utenfor Sofia. 
 
I READ NOW-utviklingsmodus, husk å først ta tiden på testutviklingen manuelt av pasientprøvens 
testkassett utenfor Sofia ved romtemperatur for den nødvendige tidsperioden (som definert i det 
analysespesifikke pakkevedlegget) før du fortsetter til neste trinn. 



Side 38 av 57 
 

Trykk på START test 

Sofia-skuffen åpnes automatisk. 
 
Sett testkassetten inn i skuffen og lukk skuffen forsiktig (figur 15). 
 
Figur 15 

 
 
Ved lukking av skuffen, vil Sofia starte automatisk og vise fremgangen på skjermen. 

Pasienttestresultater 

Når testen er fullført, vil resultatene for både pasientprøvetesten(e) og den interne 
prosedyrekontrollen vises på Sofia-skjermen. 
 
Resultatene vil bli skrevet ut automatisk på den innebygde skriveren dersom Automatisk utskrift-
alternativet har blitt valgt som standardinnstilling. Resultatene kan også skrives ut ved å trykke på 
SKRIV UT-knappen på Sofia. 
 
Se det analysespesifikke pakkevedlegget for detaljer om hvordan du tolker resultater for 
spesifikke tester. 

 
Hvis prosedyrekontrollen er «Invalid» (Ugyldig), gjenta testen med en ny pasientprøve og en ny 
kassett. For å kjøre en annen pasientprøve, velg start ny test. 
 

Merknad: Når resultatene har blitt generert for en individuell testkassett, vil ikke Sofia lenger 
akseptere den kassetten en andre gang. 



Side 39 av 57 
 

Nettverkskonfigurasjon 

  
For nettverkskonfigurasjon, bruk Opp/Ned-pilene for å velge feltet som skal modifiseres. 
 
For IP (Internett-protokoll)-adressen, bruk Venstre/Høyre-pilene for å velge «Manual» (Manuell) eller 
«DHCP». Bruk talltastaturet for å angi adressen og tallene fra nettverksadressen, nettverksmasken, 
gateway-en og portnummeret (figur 16). Velg OK for å lagre endringer og avslutte. 
 
Figur 16 
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Oppdater innstillinger 

  
For å laste ned testtypefiler, språkfiler eller fastvare via nettskyen, skal Sofia være satt opp mot en 
spesifikk IP-adresse og portnummer. 
 
Sofias standard IP-adresse og portnummer (figur 17) er satt opp til å være kompatible med Virena-
ruteren når ruteren er kablet direkte til Sofia. For andre konfigurasjoner, kontakt Quidel teknisk støtte. 
 
Figur 17 
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Laboratorieinformasjonssystem (LIS) 

  

LIS-parametre og innstillinger 

Velg Still LIS-parametre, bruk talltastaturet for å angi LIS-adressen i skjemaet. Bruk Opp/Ned-
pilene for å velge Portnummer, deretter bruker du talltastaturet for å angi tallet. 
 
For alternativene Send automatisk og Køresultater, bruk Venstre/Høyre/Opp/Ned-pilene for å 
velge alternativet Av eller På. Velg OK for å lagre endringer og avslutte (figur 18). 
 
Figur 18 
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Send resultater til LIS 

  
Når Send resultater til LIS er valgt, vil følgende alternativer vises på skjermen: 

 Send usendte resultater 

 Send siste resultat 

 Send alle resultater 

 Send alle pasientresultater 

 Send alle KK-resultater 

 Test LIS-tilkobling 
 
Når du velger å sende resultater, vil du se Sender til LIS - Vent. 
 
Hvis data ble sendt, vil skjermen vise Data er sendt. 

 

Overvåkningsmodus 

  

Merknad: Hvis send automatisk-funksjonen for LIS eller SURV er slått PÅ, og resultatene ikke 
blir sendt, vil Sofia prøve på nytt hvert 5. minutt av inaktivitet inntil en tilkobling med ruteren 
eller serveren er opprettet. 



Side 43 av 57 
 

Oppsett av Sofia og Virena-rutertilkobling 

Se Installasjonsinstruksjoner for Sofia overvåkningsmodus som medfølger den separate Virena-
ruterpakken. 

Still nettverkskonfigurasjon 

Se avsnittet Nettverkskonfigurasjon (side 39). 
 
Bla til Still IP-adresse og sikre at Håndbok er kontrollert, se figur 19. Bla til nettverksadressen og 
angi IP-nettverksadressen til 192.168.0.5. Bekreft at alle konfigurasjoner på Sofia inkludert 
nettverksmaske, gateway og portnummer samsvarer med hva som er vist i figur 19. Hvis de ikke 
samsvarer, angi de riktige tallene. Deretter velg OK. 
 
Figur 19 

  
Vent 1 minutt, deretter tå til Vis nettverksinnstillinger under statistikk og sikre at du har en gyldig 
IP-adresse. 

Oppsett av overvåkningsmodus 

 
Gå til overvåkningsinnstillinger, deretter under Still SURV-parametre, velg følgende ved å bruke 
Venstre/Høyre/Opp/Ned-piler: 
 

Krav til alder:  Ja 

Send pasient-ID:  Av 

Send ordrenummer:  Av 

Send automatisk:  På 

Køresultater:  På 

 
Når fullført, vil skjermen vise som figur 20. 
 
Figur 20 

  

Merknad: Hvis Sofia ikke viser overvåkningsinnstillinger som et alternativ, vil Sofia kreve en 
oppgradering til fastvare 1.3.1 eller over. 
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Trykk på OK for å komme til Postnummer skjermen (figur 21) 

Figur 21 

 

Trykk på OK for å returnere til Overvåkningsinnstillinger-skjermen 

Tilkoblingsbekreftelse av Virena-ruter 

  
 

Velg Test SURV-tilkobling i Send resultater til SURV-mottaker-menyen for å bekrefte rutertilkobling. 
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Hvis tilkoblingen er etablert, viser skjermen «The Analyzer can be connected to SURV» 
(Analyseapparatet kan kobles til SURV). 
 

Deretter trykker du på OK for å returnere til hovedmeny; Sofia er nå klar til å kjøres i 
Overvåkningsmodus. 
 

Hvis det ikke er etablert noen tilkobling, viser skjermen «The Analyzer cannot be connected to 
SURV.» (Analyseapparatet kan ikke kobles til SURV). 
 

Deretter trykker du på OK for å returnere til hovedmenyen. . Gjennomgå avsnittene Oppsett av 
Sofia og Virena-rutertilkobling og Still nettverkskonfigurasjon på side 43 for å bekrefte alle 
innstillinger og tilkoblinger. 
 

Hvis det ikke lot seg gjøre å konfigurere ruter- eller nettverkstilkoblinger, kontakt Quidel teknisk 
støtte. Se side 4 for ekstra kontaktinformasjon. 
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Utføre tester i overvåkningsmodus 

Gå til Hovedmeny og velg Kjør test. 
 
Angi (bruker-ID, pasient-ID og ordrenummer) dersom nødvendig, deretter trykker du på START test. 
 
Pasientdemografi-skjermen (figur 22). 
 
Figur 22 

  

 
Angi tallverdi for alder (velg hensiktsmessige enheter for år, måneder eller uker) ved å bruke 
Høyre-pilen. 
 
Trykk på Ned-pilen og velg pasientstatus (velg inn-pasient, ut-pasient eller ferdighet) ved å bruke 
Høyre-pilen. Trykk deretter på START test 

Send resultater til SURV-mottaker 

Når Send resultater til SURV-mottaker er valgt, vil følgende alternativer vises på skjermen: 
 Send usendte resultater 

 Send siste resultat 

 Send alle resultater 

 Test SURV-tilkobling 
 
Når du velger å sende resultater, vil du se Sender til SURV. 
 
Hvis data ble sendt, vil skjermen vise Data er sendt. 
 

Merknad: Studiekode A-B tillater ekstra demografidata som ikke er aktuelt definert i Sofia med 
en grense på to (2) talltegn. 
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Avslåing 
Slå av enheten ved å bruke strømbryteren på baksiden av enheten. «Shutting Down the system» 
(Slår av systemet)-skjermen vil vises. Avslåing er fullført når skjermen blir svart. 
 

Vedlikehold og rengjøring 
Slå av enheten ved å bruke strømbryteren på baksiden av enheten. «Shutting Down the system» 
(Slår av systemet)-skjermen vil vises. Avslåing er fullført når skjermen blir svart. 

Vedlikehold 

Batteristrøm 

Batteriets tiltenkte bruk 
Batteriene gir en valgfri, alternativ strømkilde dersom stikkontakt er utilgjengelig. Sofia bytter ikke 
automatisk til batterier ved strømbrudd.  Sofia vil derimot bytte til batterier dersom den eksterne 
strømforsyningen på baksiden av Sofia plugges fra. 
 
Installasjon av batteri 
Fire (4) LR6-AA-batterier medfølger kjøpet av Sofia. 
 
Før du slår på Sofia, må du plassere Sofia forsiktig med forsiden vendt ned. 
 
Fjern batteridekselet og plasser LR6-AA-batteriene riktig i henhold til positive/negative poler som 
du finner i diagrammet på Sofia. 
 
Sett på batteridekselet igjen og slå på Sofia.   
 
Bytte batterier 
Sikre at det ikke befinner seg noen kassett i Sofia. 
 
Når Sofia er slått av, plasser Sofia forsiktig med forsiden vendt ned og fjern batteridekselel (figur 23). 
 

Merknad: Hvis send automatisk-funksjonen for LIS eller SURV er slått PÅ, og resultatene ikke 
blir sendt, vil Sofia prøve på nytt hvert 5. minutt av inaktivitet inntil en tilkobling med ruteren 
eller serveren er opprettet. 

Merknad: Sofia skal sendes til Quidel ved vedlikeholdsbehov. Brukeren skal ikke utføre noe 
vedlikehold på egen hånd, unntatt kun det å mate papir, bytte batterier og rengjøre yttersiden 
og kassettskuffen. 
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Figur 23 

 
Fjern de gamle batteriene og sette i nye i henhold til positive/negative poler som du finner i 
diagrammet på Sofia. 
 
Sett på batteridekselet igjen og slå på Sofia. 

 

Rengjøring 

 For å redusere faren for elektrisk støt: 
 

 Ikke demonter Sofia. Sofia har ingen reparerbare komponenter for operatøren og 
garantien ugyldiggjøres ved demontering. 

 Mulig elektrisk støt:  Slå av og plugg fra Sofia før rengjøring. 

 Sofia skal ikke senkes i eller sprøytes med væske. 
 
Slå av og plugg fra Sofia før rengjøring. Bruk en myk klut med 70 % alkohol eller 0,6 % 
kloroppløsning for å rengjøre Sofias ytre. Tørk kun av yttersiden og kassettskuffen. 

 
Fjerne skuffen for rengjøring 
Slå på Sofia. 
 

Merknad: Batteriene fungerer kun som en alternativ strømkilde med begrenset kapasitet. De 
skal ikke betraktes som en standby-strømkilde. Den eksterne strømforsyningen må plugges fra 
Sofia for at batteriene skal virke. 

Merknad: IKKE rengjør med såpe eller andre midler unntatt 70 % alkohol eller 0,6 % 
kloroppløsning. 
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Trykk på utløserknappen plassert på Sofia-tastaturet.  
 
Dra skuffen forsiktig ut inntil den stopper, deretter løft opp Sofia som vist (figur 24). 
 
Som vist i figur 24, finner du et «V»-formet spor på undersiden av skuffen. Trykk på denne 
frigjøringshaken forsiktig med tommelen mens du drar ut skuffen sakte. 

 
 
 
Figur 24 

  
Bruk en myk klut med 70 % alkohol eller 0,6 % kloroppløsning for å rengjøre kun kassettskuffen. 
IKKE rengjør Sofias indre. IKKE senk skuffen i rengjøringsmiddelet.  
 
Etter rengjøring av kassettskuffen, sett den inn forsiktig ved å justere sporutstikkerne på kassetten 
med sporene på Sofia (figur 25).  
 

Merknad: Hvis du møter motstand, må du ikke bruke makt. Bruk litt mer trykk for å frigjøre haken. 
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Figur 25 
 

         
                                                                                                                        
 

 

 
Skyv skuffen inntil den er låst sikkert på plass. Hvis du møter motstand eller skuffen ikke glir lett, 
kontroller justeringen av sporutstikkerne i sporene. 
 
Gå til hovedmenyen og utfør kalibrering. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg A Tekniske spesifikasjoner 

Sofia 

Mål 24 cm dyp x 16 cm bred x 12 cm høy 

Vekt 3 lbs (ca. 1,35 kg) 

Inngang strømforsyning 
100-240 VAC, 47-63 Hz, selv-veksling  
(USA/Internasjonalt), maks. 0,9-0,34 ampere 

Inngang Sofia 6V DC 4,16A maks. 

Utskiftbare batterier 4x LR6-AA + 6V === 4,16 A 

Tastatur Numerisk 

Visning 3,5 tommers diagonalt 

LAN-grensesnitt RJ45-kontakt 

Driftstemperatur 15 °C til 30 °C / 59 °F til 86 °F 

Driftsfuktighet 20 %-85 % ikke-kondenserende 

Forsendelse og oppbevaring 
Temperatur 

–20 C til +55 C 

Forsendelse og 
oppbevaringsfuktighet 

20 %-85 % ikke-kondenserende 

Oppbevaring av 
pasienttestresultater 

500 tester maksimum 

Oppbevaring av KK-resultater 200 resultater maksimum 

Oppbevaring av 
kalibreringsresultater 

200 resultater maksimum 

 

Strekkodeskanner 

Opticon strekkodeskanner (modell OPR-2001) sendes i riktig konfigurasjon og er klar til bruk etter 
at du kobler den til Sofia via PS2-porten. Du finner ekstra informasjon på opticonUSA.com eller 
ved å kontakte Opticon teknisk støtte på 1.800.636.0090 x 2127. 
 
Kontakt Quidel teknisk støtte for assistanse på 800.874.1517 (i USA). Se side 4 for ekstra 
kontaktinformasjon. 
 

http://www.opticonusa.com/
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De følgende strekkodene har blitt konfigurert på forsendelsestidspunktet. 
 

 UPC-A  IEAN-8 

 UPC-E  CODE 39 REG 

 EAN – 13 (UTEN ISBN-
OVERSETTELSE 

 CODE 39 ITALIAN (KODET UTEN OVERFØRT 
ST/SP) 

 CODABAR (IKKE KODET)  INDUSTRIELL 2 av 5 

 INNFELT 2 av 5  S-CODE 

 IATA  MSI/PLESSEY (IKKE KODET) 

 TELEPEN NUMERISK  UK/PLESSEY (KODET) 

 CODE 128  EAN-128 

 CODE 93  GS1 DATA AR RUNDSTRÅLENDE 

 GS1 DATABAR BEGRENSET  GS1 DATABAR UTVIDET 

 GS1 DATABAR AVKORTET  

 

 
Vedlegg B Feilsøking av systemet 
 

Symptom Årsak Tiltak 

Papir ut-feil Sofia registrerer en skriverfeil 
eller at skriveren er tom for 
papir 

Kontroller skriverpapiret og 
installer en ny rull ved behov. 

SD-kort-feil Systemet registrerer at  
SD-kortet mangler eller er satt  
i feil. 

Kontroller SD-kort-sporet på 
baksiden av enheten.  Installer 
SD-kort ved behov. 

SD-kort fullt Systemet registrerer at  
SD-kortet er fullt. 

Skift ut SD-kortet på baksiden 
av enheten. 

Strekkodeskanneren skanner 
ikke eller registrerer data - 
strøm 

Strekkodeskanneren kan være 
plugget fra. 

Kontroller for å sikre at 
strekkodeskanneren er koblet 
til baksiden av enheten. 

Strekkodeskanneren skanner 
ikke eller registrerer data - 
strekkodeskanner 

Strekkodeskanneren kan være 
feilprogrammert. 

Kontakt Quidel teknisk støtte 
på 800.874.1517  for 
reprogrammering av strekkode 
eller en ny strekkodeskanner. 
Se side 4 for ekstra 
kontaktinformasjon. 

Sofia kalibreringskontroll 
mislykket 

Kalibreringskassett oppbevart 
utenfor den lettvektige 
beskyttelsesposen. 

Test kalibreringskassetten Hvis 
kalibreringskontrollen ikke 
bestås, kontakt Quidel teknisk 
støtte på 800.874.1517 for en 
ny kalibreringskassett. Se side 4 
for ekstra kontaktinformasjon. 
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Symptom Årsak Tiltak 

Skuff blokkert-feil Noe i veien for skuffeåpning på 
bordplaten. 

Fjern blokkeringen og trykk på 
utløserknappen. Hvis feilen 
vedvarer, kontakt Quidel 
teknisk støtte på 
800.874.1517. Se side 4 for 
ekstra kontaktinformasjon. 

 

Feilmeldinger 

Merknad: Diagrammet nedenfor beskriver feilkoder som kan vises mens du bruker Sofia. Hvis du 
ikke er i stand til å løse problemet etter feilsøking, noter deg de siste 6 sifrene i feilkoden og 
kontakt Quidel teknisk støtte. De 6 sifrene vil hjelpe teknisk støtte til å diagnostisere problemet. 
 

Feil Beskrivelse Tiltak Kode 

Sofia kalibreringskontroll Sofia kailbrering 
mislyktes. 

Kontakt teknisk støtte. ###.###.061.032 

Strekkodeleser-feil Strekkodeskanningen 
er ugyldig eller 
strekkodeskanneren 
kan være 
feilprogrammert eller 
defekt. 

Sikre at strekkoden er 
fullstendig og ikke 
skadet, deretter skann 
på nytt. Hvis feilen 
vedvarer, kontakt teknisk 
støtte. 

###.###.061.010 

Kalibrering forfalt Instrument låst. Kalibrer Sofia. ###.###.061.060 

Kassettfeil Kassettens strekkode 
er ugyldig, mangler 
eller ulesbar. 

Test på nytt med en 
kassett med gyldig 
strekkode.  

###.###.061.042 

Feil ved gjenbruk av 
kassett 

Sofia har registrert 
tidligere bruk av denne 
kassettten. 

Bruk en kassett som ikke 
tidligere har blitt kjørt.   

###.###.061.002 

Dataeksport-feil Data kunne ikke 
eksporteres.  

Bekreft bruk av riktig SD-
kort og at det er satt inn 
riktig. 

###.###.061.036 

Dataimport-feil Data kunne ikke 
importeres. 

Bekreft bruk av riktig SD-
kort og at det er satt inn 
riktig. 

###.###.061.033 

Enhetstype-feil    Enhetstypen er feil.  Test på nytt med en 
kassett av riktig 
enhetstype. 

###.###.061.044 

Skuff blokkert Fjern blokkeringen og 
trykk på utløserknappen 
på nytt. 

Hvis feilen gjentar seg 
kontinuerlig, kontakt 
teknisk støtte. 

###.###.060.006 

Duplisert bruker-ID-feil Bruker-ID-en eksisterer 
allerede. 

Velg en annen bruker-ID. ###.###.061.040 

Utløpt kassett Kassettens utløpsdato 
er overskredet.  

Test på nytt med en 
kassett som har gyldig 
utløpsdato.  

###.###.061.043 
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Feil Beskrivelse Tiltak Kode 

Utløpt KK-kort  KK-kortets utløpsdato er 
overskredet.  

Test på nytt med et KK-
kort som har gyldig 
utløpsdato.  

###.###.061.046 

Fastvareoppgradering-feil SD-kort ikke funnet eller 
har feil format.  

Bekreft bruk av riktig SD-
kort og at det er satt inn 
riktig. 

 ###.###.061.068 

ID-advarsel  Angitt ID er ugyldig. Angi en gyldig bruker-ID 
for å fortsette. 

###.###.061.006  

Ugyldig brukernavn    Brukernavnet 
inneholder ugyldige 
tegn.  

Angi kun bokstaver og tall.  ###.###.061.041 

Import av språkfil-feil  Språkfilen kunne ikke 
lastes.  

Bekreft bruk av riktig SD-
kort og at det er satt inn 
riktig. 

###.###.061.034 

Laster testtype-feil Laster testtyper 
mislyktes.  

Bekreft bruk av riktig SD-
kort og at det er satt inn 
riktig. 

###.###.061.039 

Eksport av loggfil-feil  Loggfilen kunne ikke 
eksporteres.  

Bekreft bruk av riktig SD-
kort og at det er satt inn 
riktig. 

###.###.061.035 

Lavt batteri-advarsel  Batteriene er svake Koble Sofia til 
vekselstrømmen eller skift 
ut batteriene før du kjører 
en ny test.  

###.###.061.051 

Mangler bruker-ID-feil  Bruker-ID-en mangler. 
En bruker-ID er 
obligatorisk for å kunne 
legge til eller redigere 
en bruker.  

Angi en gyldig bruker-ID 
for å fortsette.  

###.###.061.013 

Filfeil på SD-kort SD-kort har feil format 
eller fil ikke funnet.  

Fjern SD-kortet og sett inn 
et godkjent SD-kort fra 
Quidel.  

###.###.061.003 

SD-kort mangler eller er 
fullt 

Sett inn et SD-kort med 
tilstrekkelig ledig plass.  

Kontroller SD-kort-sporet 
på baksiden av enheten. 
Installer SD-kort ved 
behov.  

###.###.061.007 

SD-kort har avlesningsfeil  Avlesningsfeil fra  
SD-kort.  

Fjern SD-kortet og sett inn 
et godkjent SD-kort fra 
Quidel.  

###.###.061.005 

SD-kort har skrivefeil Skrivefeil på SD-kort.  Fjern SD-kortet og sikre at 
«write lock» (skrivelås)-
bryteren på SD-kortet ikke 
er aktivert. Når du har 
sikret at SD-kortet er 
ulåst, sett inn SD-kortet 
og trykk på OK. 

###.###.073.054 

Selvtest mislyktes Selvtest ved påslåing-
feil. 

Avvikle bruken og 
kontakt teknisk støtte.  

###.###.044.001 
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Feil Beskrivelse Tiltak Kode 

Veileder-ID-feil   Veileder-ID-en skal ha 
mellom 4-12 tegn. 

Kontroller veileder-ID-en 
og angi på nytt.  

###.###.061.012 

Temperaturadvarsel  Temperaturen er 
utenfor driftsområdet.  

Tillatt driftstemperatur 
er 15 °C til 30 °C / 59 °F 
til 86 °F. 

###.###.061.018 

Ukjent testtype-feil Den nødvendige 
testtypen er ikke 
installert.  

Se side 26 for å se 
installasjonsinstruksjone
ne for testtypefiler.  

###.###.061.031 

Brukertype kan ikke 
endres 

Dette er den siste 
veilederen. Dens type 
kan ikke endres. 

Opprett en reserve-
veileder eller still en ny 
standard veileder før du 
endrer brukerstatus til 
operatør.  

###.###.061.054 

Feil verdi målt  Strølys eller feil 
kalibrering. 

Start Sofia på nytt, og 
dersom problemet 
vedvarer, kontakt teknisk 
støtte. 

###.###.071.021 
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