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Allmän information 
 
Kontaktinformation för Quidel 
Kontakta Quidels tekniska service från kl. 7 till kl. 17 PST. 
Tfn: +1 800 874 1517 (inom USA);  

 +1 858 552 1100 (utanför USA); 

Fax: +1 858 552 7905 

E-post: technicalsupport@quidel.com eller kontakta din lokala distributör 

Webbplats: quidel.com 
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Huvudmenyns struktur – v. 2.0 eller högre 
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Arbetsledarmenyns struktur – v. 2.0 eller högre  

 
 
 



Sida 7 av 58 
 

Huvudmenyns struktur – äldre än v. 2.0 
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Arbetsledarmenyns struktur – äldre än v. 2.0 
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Etiketter och symboler 
 

Etikett Beskrivning 

 

Tillverkare 

 
In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt 

 
Användning endast efter förskrivning 

 

Se användningsinstruktionerna 

 
Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen 

 

Temperaturbegränsning 

 

Direktiv 2002/06/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter (WEEE) 

 

SD-kort 

 
Serienummer 

 
Katalognr 

 

Symbol Beskrivning 

 

Varning! 
Indikerar en farlig situation som, ifall den inte undviks, kan leda till att 
operatören, eller någon som befinner sig i närheten skadar sig (t.ex., elektrisk 
stöt eller exponering för UV-strålning). 

 

Potentiell biologisk fara! 
Ett ämne av biologiskt ursprung med förmåga att orsaka skadliga effekter på 
människor, t.ex. mikroorganismer, toxiner, och allergener som härrör från 
dessa organismer; samt allergener och toxiner som härrör från högre växter 
och djurformer. 
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Försiktighet! 
Indikerar en situation som, om den inte undviks, kan medföra skada på 
apparaten eller felaktiga resultat. 

 

Laserstrålning! 
Stirra inte in i strålen. 

 

Kortfattade varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar 
 Använd alltid Sofia på en plan och torr yta som inte är utsatt för direkt solljus. 

 Sofia-analysatorns kalibreringskassett är ljuskänslig. Förvara den alltid i den 
ogenomskinliga hylsa som den levererades i när den inte används. 

 Flytta aldrig Sofia-analysatorn under pågående test. 

 Använd enbart den nätadapter som levererades tillsammans med Sofia. 

 Tappa inte Sofia eftersom detta skulle kunna skada enheten. 

 Placera aldrig föremål ovanpå Sofia, för att undvika skador. 
 

Säkerhetsåtgärder 
Sofia är konstruerad för säker och pålitlig drift när den används i enlighet med 
Användarhandboken. Ifall Sofia används på ett annat sätt än vad som anges i 
Användarhandboken, kan säkerheten som utrusningen ger försämras. 
 
Alla varningar och försiktighetsåtgärder ska efterföljas för att kunna undvika farligt agerande som 
potentiellt kunde leda till personskada eller till skada på apparaten. 

 

 Varning! 
 

För att minska risken för elektriska stötar: 
 Koppla bort Sofia från strömanslutningen före rengöring. 

 Anslut enheten till ett godkänt uttag. 

 Sänk inte ned den i vatten eller rengörings lösningar. 

 Försök inte öppna höljet. 

 Använd för området lämplig nätsladd. 
 

 Laserstrålning! 
 

För att minska risken för exponering för UV-strålning: 
 Försök inte öppna eller demontera Sofia. 

Underlåtenhet att följa dessa varningar upphäver garantin. 
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 Potentiell biologisk fara! 
 
För att minska risken för biologisk fara: 

 Kassera förbrukade prover i enlighet med regionala, statliga och lokala föreskrifter. 

 Hantera provmaterial och patientprover som potentiellt biologiskt riskmaterial. 

 Se till att Sofia rengörs i enlighet med avsnittet Underhåll och rengöring före förvaring, 
transport eller kassering. 

 Sök särskild skolning eller handledning om du inte är van att ta och hantera prover. 

 Användning av nitril-, latex- eller andra typer av handskar rekommenderas vid hantering av 
patientprover. 

 

 Försiktighet! 
 

För att minska risken för felaktiga resultat: 
 Sofia-analysatorn bör enbart användas av skolad operatörer. 

 Använd inte ifall Sofia rapporterar ett feltillstånd som inte går att korrigera. 

 För att erhålla korrekta resultat, se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer som gäller 
specifika test. 

 Använd testkitet före utgångsdatum. 
 
För att minska risken för skada på Sofia-analysatorn: 

 Sofia är utformad för bänkdrift vid laboratorieförhållanden. 

 Sofia är inte konstruerad för att motstå fukt, extrem luftfuktighet, eller extrema 
temperaturer. 

 Sofia är inte konstruerad för att motstå kraftiga stötar eller vibrationer. 

 Öppna eller demontera inte apparaten. 
 
Underlåtenhet att följa de försiktighetsåtgärder som nämns ovan kommer att innebära att 
garantin upphävs.  
 
För att minska risken för miljöföroreningar: 

 Kontakta Quidels tekniska service på nummer +1 800 874 1517 för retur eller kassering av 
Sofia. Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation.  

 Rengör Sofia i enlighet med avsnittet Underhåll och rengöring i denna Användarhandbok 
före retur eller kassering. 

 

OBS! Sofia med tillbehör ska alltid bortskaffas i enlighet med regionala, statliga och lokala 
föreskrifter. 
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Inledning 
 
Avsedd användning 
Sofia är en bänkanalysator avsedd att användas med kassettbaserade immunofluorescenta in 
vitro-diagnostiska analyser framställda av Quidel Corporation. Sofia är avsedd för yrkesmässig 
användning och laboratoriebruk. 
 
Efter att patientprovet placerats i testkassetten, placeras kassetten, beroende på analys och/eller 
användarens val, antingen inuti Sofia för automatiskt justerad utveckling (GÅ IFRÅN-läge) eller på 
disken eller bänkskivan för manuellt justerad utveckling och därefter i Sofia för skanning (LÄS NU-
läge). Sofia skannar testremsan och mäter fluorescenssignalen genom att behandla resultaten 
med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia visar därefter testresultaten. 
 
Se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer gällande enskilda analyser. 
 

Produktbeskrivning 
Sofia använder en fluorescerande tagg som belyses av en ultraviolett (UV) ljuskälla för att 
generera specifika resultat. 
 
Vid varje test skannas även en intern procedurkontroll-linje. Detta garanterar att ett provflöde har 
skett i kassetten vilket ger en korrekt avläsningar. 
 
Sofia visar sedan provresultaten för användaren (t.ex., kvantitativa, kvalitativa, eller ogiltiga) på 
skärmen. Resultaten kan även automatiskt skrivas ut på en inbyggd skrivare, om detta alternativ 
väljs, sparas på ett SD-kort och skickas till en LIS, om sådan anslutning finns. 
 

Kalibreringskontroll och kvalitetskontroll (QC) 
Sofias kalibreringskontroll och externa kvalitetskontrolltester måste utföras regelbundet. 
 

 Kalibreringskontroll för Sofia: Kalibreringskontroll är en nödvändig funktion som 
kontrollerar Sofias inbyggda optik och system. En kalibreringskontroll måste utföras med 
30 dagars mellanrum, eller oftare, enligt den inställning som arbetsledaren gjort. En 
speciell kalibreringskassett medföljer installationspaket. 

 Externa kvalitetskontroller: Se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer gällande 
enskilda analyser. 

 
Instruktioner återfinns i avsnitten Kalibreringskontroll och Kör QC. 
 

Utvecklingslägen 
När ett patientprov sätts till testkassetten, börjar det flöda genom testremsan. Den utvecklingstid 
som behövs är beroende av testtypen. Se den analysspecifika bipacksedeln för att avgöra den 
behövliga utvecklingstiden för varje test, och nödvändiga förvaringsförhållanden för testet och 
externa kontroller.  
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Korrekt utvecklingstid behövs för att få exakta resultat. 
 

Sofia har konstruerats för att fungera i olika utvecklingslägen. Arbetsledaren och användaren kan 
identifiera det läge som fungerar bäst med den testade volymen. 
 

GÅ IFRÅN-läget kan vara det lämpligaste vid avläsning av ett enstaka patientprov, eftersom 
användaren kan avlägsna sig under utvecklingsfasen. Sofia har kapacitet för tre olika GÅ IFRÅN-
lägen: Användarvalt GÅ IFRÅN-läge, låst GÅ IFRÅN-läge och tvingat GÅ IFRÅN-läge. 

 Det användarvalda GÅ IFRÅN-läget kan vara det lämpligaste vid avläsning av ett enstaka 
patientprov, eftersom användaren kan avlägsna sig under utvecklingsfasen. I detta läge 
dispenserar användaren patientprovet i kassetten och sätter därefter omedelbart in 
kassetten i Sofia-analysatorn. Sofia kommer automatiskt att låta kassetten utvecklas under 
den tid som behövs (förprogrammerad för varje analys), skanna kassetten, analysera och 
tolka data, och automatiskt och objektivt visa testresultaten. 

 Låst GÅ IFRÅN-läge kan enbart väljas då man är inloggad som arbetsledare. I detta läge 
låses Sofia till GÅ IFRÅN-inställningen för utvecklingstid med avseende på SAMTLIGA 
analyser som utförs med analysatorn. LÄS NU-inställningen för utvecklingstid kommer inte 
att finnas tillgänglig när detta standardläge har valts.  

 Tvingat GÅ IFRÅN-läge används vid vissa Sofia-analyser. Se den analysspecifika bipacksedeln 
för information gällande detta läge. I detta läge kommer Sofia automatiskt att utveckla 
kassetten under den tid som krävs (förprogrammerad för varje test), skanna kassetten och 
digitalt visa resultaten när den är klar. Tidsinställningen för LÄS NU-utveckling kommer inte att 
finnas tillgänglig för vissa analyser som förutsätter tvingat GÅ IFRÅN-läge. 

 

LÄS NU-läget kan vara lämpligast i situationer med stora volymer eftersom Sofia snabbt kan läsa 
många patientprover i sekvens. Användaren dispenserar patientprovet i kassetten. Användaren 
klockar sedan utvecklingstiden manuellt, utanför Sofia. Detta kan göras på disken eller ovanpå 
bänken med hjälp av en timer. Se den analysspecifika bipacksedeln för den utvecklingstid som 
krävs. Efter att utvecklingstiden är avslutad, sätter användaren in kassetten i Sofia-analysatorn. 
Sofia kommer att skanna omedelbart och visa testresultatet inom en minut. 
 

Systemets komponenter 
Granska transportbehållaren för uppenbara fraktskador innan du öppnar den. Packa upp 
transportbehållaren och granska enheten och dess komponenter för skador. 
 

Följande systemkomponenter medföljer vid köpet av varje Sofia: 
 

Sofia 
 Sofia med inbyggd skrivare 

 Skrivarpapper 

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

 Nätsladd för växelström 

 Nätsladd för likström 

 Adapter/adaptrar för specifikt land 
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Installationspaket 

 Användarhandbok 

 Snabbstartsguide 

 Garantikort 

 Streckkodsläsare 

 Stativ för streckkodsläsare 

 SD-kort – Testtypfiler (blå), språkfiler (gul),* och tomt SD-kort 

 Kalibreringskassett 
 
För de komponenter som medföljer Virena, se installationsanvisningarna för Sofias 
övervakningsläge. 
 
Kontakta Quidels tekniska service för ytterligare förnödenheter på +1 800 874 1517 (inom USA). 
Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 
 
Sofia-testkit för engångsbruk, med testkassetter och material för extern kvalitetskontroll, 
levereras separat. 
 
Rådgör med din Quidel-representant för en förteckning över godkända Sofia-analyser. 
 
*Språkfiler (gul) kanske saknas i Installationspaketet. Kontakta Quidels tekniska service vid behov. 
 

Typer av användare 
Användare/Operatörer utan arbetsledarbehörighet har tillgång till följande funktioner: 

 

 
Användare/ 

Operatör 

• Starta Sofia 

• Utföra kalibrering 

• Köra QC (externa kontroller) 

• Köra test på patientprover 

• Granska data (kalibrering och QC) 

 

Instruktioner för dessa grundläggande användarfunktioner finns i avsnittet med grundläggande 
användarinstruktioner. 
 
Operatörer med arbetsledar-auktorisation kan utföra alla de följande funktionerna: 
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Systemdisplay och knappsats 
 
Systemdisplay 
Sofia har en LCD-display i färg med 3,5 tums diagonal för interaktion med användargränssnittet. 
 

Systemknappsats 
Användargränssnittet omfattar en numerisk knappsats och andra funktionsspecifika knappar 
(Tabell 1 och Figur 1). 
 

Tabell 1 
Beskrivning av knappsatsen 

Knappikon Knappnamn Funktion Exempel på användning 

 

Numeriskt tangentbord Ange numeriska data 
Ange datum och tid 
eller ID 

 
Backsteg 

Backstegstangent för att 
ta bort data 

Ta bort tecknet till 
vänster om markören 

 
Decimalpunkt Decimalpunkt 

IP-adresser 
 

 

Upp/Ned/Vänster/Höger 
Navigera 
användargränssnittet 

Välja ett fält 

 
Mata ut Mata ut en kassett 

Avbryta testning 
 

 
Funktionstangenter 

Välj menyalternativ som 
visas på skärmen ovanför 
varje knapp 

Välj OK på skärmen 
”Mata in eller skanna” 

 
Pappersmatning Pappersmatning 

Ladda papper i Sofia-
analysatorn 
 

 
Skriv ut Skriv ut manuellt 

Skriv ut föregående 
resultat 
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Figur 1 

 

 

 
Systemets användargränssnitt 
 

Skärmikon Beskrivning 

 

Anger att Sofia-analysatorn är i GÅ IFRÅN-läge. 

 

Det finns ett SD-kort insatt i kortläsaren. 

 

Anger att Sofia är i LÄS NU-läge. 

 

Anger att arbetsledaren för tillfället är inloggad på Sofia-
analysatorn. 
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Installation, konfiguration och drift 
 

Konfiguration av Sofia 

Konfiguration av Sofia 

 Placera Sofia ovanpå bänken, tillräckligt nära ett elektriskt uttag. Enheten är bärbar och 
kan flyttas till lämplig plats för tester. Försäkra dig om att diskens yta är stabil, jämn och 
torr. Undvik direkt solljus. 

 Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme på bänken för Sofia och ett stativ för 
streckkodsläsare. Det måste finnas utrymme för att öppna/stänga lådan i Sofia och att 
komma åt anslutningsportarna på enhetens baksida. 

 Anslut nätsladden för likström i apparatuttaget på baksidan av Sofia. Anslut den 
landsspecifika adapterförsedda nätsladden för växelström till nätsladden för likström samt 
till ett ledigt eluttag. 

 Anslut streckkodsläsaren till PS2-porten baktill på Sofia (Figur 2). 

 

Figur 2 

 

 

 

 

 SD-kort – Korrekt insättning bör följa schemat på etiketten på Sofia. SD-kortet bör sättas in 
med kopparkontaktytorna vända bort från strömbrytaren och det avfasade hörnet nedåt 
såsom visas (Figur 3). Virena-router 

OBS! För konfiguration av Virena-router, se installationsanvisningarna för Sofias 
övervakningsläge, som levereras i det separata Virena-routerpaketet. 
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Figur 3 

 

Ladda papper 

Ladda papper i Sofias inbyggda skrivare (Figur 4). 

 Lyft det svarta handtaget för att avlägsna pappersluckan. 

 Placera pappersrullen i Sofia-analysatorn så att pappersspetsen löper underifrån valsen i 
riktning mot operatören. 

 Pappersspetsen hålls mot operatören medan pappersluckan sätts tillbaka och trycks på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Vals 

 
 
 

OBS! Pappret behöver inte matas genom valsen. 
 

OBS! Ifall valsen lossar från pappersluckan, trycks det på plats med hjulet på vänstra sidan (Figur 4). 
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Uppstart 
Starta Sofia med hjälp av strömbrytaren på bakpanelen (Figur 5). Aktivera vippströmbrytaren i 1–2 
sekunder tills skärmen tänds. 
 
Figur 5 

 
 
Sofia kommer att visa en skärm med status för uppstartsprocessen och utföra en självtest för 
uppstart. Streckkodsläsaren kommer att pipa i samband med uppstart. Efter att startsekvensen är 
slutförd, kommer skärmen för uppstartstest (Figur 6) att visas och Sofia är klar att användas. 
 
Figur 6 

 
 
När man startar Sofia-analysatorn för första gången, kommer Kontrollerar intern referens att 
visas på skärmen (Figur 7). Beroende på vilken låda som är installerad, kommer det interna 
referenstillståndet kanske inte att finnas tillgängligt. Om detta är fallet, är det godtagbart att 
fortsätta testningen. 
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Figur 7 

 
Efter den interna referenskontrollen kommer Sofia att kräva en kalibreringskontroll (Figur 8). En 
kalibreringskontroll måste utföras innan analysatorn tas i bruk för första gången. 
 
Figur 8 

 
 

Kassettlådor 
Sofia har tre kassettlådor tillgängliga för test vid olika analyser. Nedan ses de tre versionerna av 
kassettlådor jämte kompatibla kassettutformningar som tillhandahålls Sofia-användare (Figur 9). 
Kontakta Quidels tekniska service på nummer +1 800 874 1517 (inom USA), för ytterligare 
information. Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 
 
Figur 9 

 
 

Standardlåda (grå) 

 Accepterar 
Quidels standard- 
 kassettformat 

Hybridlåda (blå) 

 Accepterar flera 
av Quidels 
kassettformat 

Hybridlåda (orange) 

 Krävs vid 
kvantitativa 
analyser 
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Navigering bland menyinställningarna 
Använd Upp/Ned-pilarna i cirkeln alldeles under skärmen, för att markera de önskade alternativen 
i menyn (Figur 10). 
 
Använd knapparna till höger och vänster om cirkeln alldeles under skärmen, för alternativen: 
VÄLJ, TILLBAKA, OK, AVBRYT och HUVUDMENY. 
 
Figur 10 
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Systeminställningar 

 

Logga in som arbetsledare 

Arbetsledarmenyn ger arbetsledaren åtkomst till extra funktioner och säkerhetsalternativ 
beroende på arbetsmiljö och placering av Sofia. 
 
Tillträde till menyn INSTÄLLNINGAR förutsätter att man loggar in som arbetsledare. Sofia kommer 
från tillverkaren med ett förvalt inloggnings-ID för arbetsledare, vilket bör ändras när Sofia 
installeras för första gången hos kunden. Förvalt arbetsledar-ID är 1234. 

Ställ in standardläge och utskriftsalternativ 

Standardläge 
När arbetsledaren sätter Sofia i ett visst standardläge, kommer detta att vara det normala 
driftläget, om det inte ändras. 
 
Använd Upp/Ned-pilarna för att välja Läge. Använd Vänster/Höger-pilarna för att välja antingen GÅ 
IFRÅN, LÄS NU eller Låst GÅ IFRÅN som utvecklingsläge (Figur 11). Välj knappen OK för att bekräfta. 
 
Figur 11 

 

OBS! Om det ID som fabriksinställts har tagits bort, och alla andra arbetsledarkoder har tappats 
bort eller glömts bort, kan man ringa Quidels tekniska service för att få ett tillfälligt arbetsledar-
ID som är giltigt i ett dygn och låter användaren skapa ett nytt handledar-ID. Kontakta Quidels 
tekniska service för hjälp på nummer +1 800 874 1517 (inom USA). Se sidan 4 för ytterligare 
kontaktinformation. 
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Utskriftsalternativ 
Använd Upp/Ned-pilarna för att välja Automatisk utskrift av resultat. 
 
Välj PÅ eller AV med hjälp av Vänster/Höger-pilarna. Automatisk utskrift av resultat PÅ tvingar 
skrivaren att automatiskt skriva ut resultatet av varje patienttest, kalibrering och QC i slutet av 
respektive procedur. 
 
Välj OK-knappen för att bekräfta och återgå till skärmen för inställningar. 
 

Ställ in inmatningskrav och tidsgräns 

Inställning av inmatningskrav ger arbetsledaren möjlighet att kontrollera vilken information som 
ges innan ett test utförs. 

 
Användar-ID obligatoriskt 
Välj ANVÄNDAR-ID med hjälp av Upp/Ned-pilarna. Välj Obligatoriskt eller Valfritt med 
Vänster/Höger-pilarna. 
 
Använd Nedåt-pilen för att markera nästa alternativ. Tryck på OK för att bekräfta att ändringarna 
är fullständiga och återgå till skärmen Inställningar. 
 
Patient-ID obligatoriskt 
Välj PATIENT-ID i menyn Ställ in inmatningskrav och tidsgräns med hjälp av Upp/Ned-pilarna. Välj 
Obligatoriskt eller Valfritt med Vänster/Höger-pilarna. 
 
Använd Nedåt-pilen för att markera nästa alternativ. Tryck på OK för att bekräfta att ändringarna 
är fullständiga och återgå till skärmen Inställningar. 
 
Ordernr är obligatoriskt 
Välj ORDERNR i menyn Ställ in inmatningskrav och tidsgräns med hjälp av Upp/Ned-pilarna. Välj 
Obligatoriskt eller Valfritt med Vänster/Höger-pilarna. 
 
Använd Nedåt-pilen för att markera nästa alternativ. Tryck på OK för att bekräfta att ändringarna 
är fullständiga och återgå till skärmen Inställningar. 
 
Tidsgräns för inaktivt ID 
Tidsgränsen för inaktivt ID för bestämmer den tid som ett användar-ID förblir inmatat och aktivt 
medan en användare utför olika tester och aktiviteter. Efter att tidsgränsperioden har gått ut, 
måste användaren ange sitt ID-nummer på nytt. 
 
Välj Tidsgräns för inaktivt ID med hjälp av Upp/Ned-pilarna. Använd knappsatsen för att ange det 
antal minuter, 1–20, som utgör tidsgränsen. Tryck på OK för att bekräfta att ändringarna är slutförda. 
 

OBS! Användar-ID, Patient-ID och beställnings-ID kan sättas till Obligatoriskt eller Valfritt. Om 
Obligatoriskt väljs, måste fälten fyllas i för att användaren ska kunna köra ett patienttest. 

OBS! Ifall flera användare regelbundet kommer att samsas om Sofia, rekommenderas en 
snävare tidsgräns för inaktivitet. 
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Ställ in kalibrering och QC 

Kalibreringspåminnelse 
Ange med hjälp av knappsatsen det tidsintervall, 2–30 dagar, med vilket påminnelser ska ges. 
 
Sedan inställningen tagits i bruk, kommer Sofia att ge en påminnelse på skärmen om att 
utföra kalibrering. 
 
VIKTIGT: När påminnelsen har dykt upp på skärmen, kan inga tester utföras förrän en 
framgångsrik kalibrering har utförts. 
 
Kräv QC-streckkod 
Alternativet Kräv QC-streckkod förutsätter registrering av analyskitets partinummer och 
utgångsdatum. 
 
Välj Kräv QC-streckkod med hjälp av Upp/Ned-pilarna. Välj PÅ eller AV med hjälp av Vänster/Höger-
pilarna. Om PÅ har valts, måste användaren skanna QC-streckkoden varje gång ett QC-test ska utföras. 
Tryck på OK för att bekräfta att ändringarna är fullständiga och återgå till skärmen Inställningar. 
 

Ställ in åtkomsträttigheter för användare 

Alternativet Ställ in åtkomsträttigheter för användare låter arbetsledare bestämma ifall 
operatörer ska ha tillgång till patientdata. 
 
Åtkomst till patientdata 
Om aktiverat, gör detta att användare som inte är arbetsledare kan se och skriva ut tidigare resultat 
för patientprov, under förutsättning att de angett ett giltigt användar-ID. Om avaktiverat, hindrar 
detta alternativ användare som inte är arbetsledare från att komma åt patientrelaterade data. 
 
Välj PÅ eller AV med hjälp av Vänster/Höger-pilarna och tryck på OK för att bekräfta och avsluta. 
 

Allmänna inställningar för Sofia 

 

Ställ in platsnamn 

Platsnamnsinställningarna ställer in namnet på den klinik, det sjukhus, det laboratorium eller den 
läkarmottagning som kommer att anges på samtliga utskrifter. 
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Välj STÄLL IN PLATSNAMN bland de allmänna inställningarna. 
 
Välj en bokstav i taget, med hjälp av Vänster/Höger/Upp/Ned-pilarna, och tryck på OK för att 
skapa ett namn bestående av upp till 15 tecken, och/eller mellanslag. 
 
Tryck på BACKSTEG          , på knappsatsen, för att ta bort en bokstav. 
 
Välj Rensa allt och tryck på OK, för att ta bort hela inmatningen 
 
Välj Klar och tryck på OK, när namnet är fullständigt, för att återgå till menyn för allmänna inställningar. 
 
Om man i något skede trycker på AVBRYT annulleras de föregående ändringarna och platsnamnet 
återställs till sin tidigare inställning. 

Ställ in språk och ljud 

Standardspråk 
Sofia-analysatorn tillåter att två språk alltid finns inprogrammerade. Det första språket förväljs 
automatiskt alltid till engelska, och om ett annat språk önskas, kan du överföra detta med hjälp av 
ett SD-kort eller via molnet. Se avsnittet Uppdatering för instruktioner. Denna inställning används 
för att välja vilket språk Sofia ska visa. 
 
Välj, med Höger/Vänster-pilarnas hjälp, engelska ELLER det andra installerade språket (om 
installerat) och tryck på nedåtpilen för att välja STÄLL IN LJUD. 
 
Ställ in ljud 
Inställning av Sofias ljud gör det möjligt för arbetsledaren att slå AV eller PÅ det pipljud som hörs 
vid användningen av knappsatsen. 
 
Välj PÅ eller AV med hjälp av Vänster/Höger-pilarna. Tryck på OK för att bekräfta och återgå till 
menyn för allmänna inställningar. 

Ställ in datum 

Alternativet Ställ in datum tillåter två olika datumformat, för att passa specifika nationella krav. 
 
Välj STÄLL IN DATUM från menyn för allmänna inställningar, för att uppdatera nuvarande dag, månad 
och år. Användaren kan ändra det visade datumformatet till MM/DD/ÅÅÅÅ eller dd.mm.åååå. 
 
Använd Upp/Ned-pilarna för att välja den parameter som ska ändras. 
 
Använd Vänster/Höger-pilarna för formatfälten. 
 
Använd Upp/Ned-pilarna, för att välja önskat fält under STÄLL IN DATUM och använd sedan den 
numeriska knappsatsen för att ange rätt siffror. Observera att vänsterpilen stegar bakåt och 
raderar existerande tecken. 
 
Välj OK, för att bekräfta alla ändringar och återgå till menyn för allmänna inställningar, eller 
AVBRYT för att avsluta utan ändringar. 
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Ställ in tid 

Alternativet Ställ in tid medger två olika format för tid, för att passa specifika nationella krav. 
 

Användaren kan ändra formatet på tiden som visas till antingen 12- eller 24-timmars format. 
 

Använd Vänster/Höger-pilarna, bland fälten under STÄLL IN TIDEN, för att välja 12 h eller 24 h. 
Använd sedan Upp/Ned-pilarna för att välja minuter och timmar. Ange därefter korrekt tid med 
hjälp av den numeriska knappsatsen. 
 

Då 12-timmarsformatet valts, används Vänster/Höger-pilarna för att välja FM eller EM. Då 24-
timmarsformatet valts, måste tiden anges i detta format. 
 

Välj OK, för att bekräfta alla ändringar och återgå till menyn för allmänna inställningar, eller 
AVBRYT för att avsluta utan ändringar. 
 

Läs in testtyper 

 
 
En ny testtypfil behövs för varje ny analys eller nytt test. Dessa testtypfiler kan installeras från ett 
SD-kort eller från molnet. För att kunna ladda ned testtypfilerna från molnet, måste Sofia vid 
tidpunkten ha inbyggd programvara version 2.0 eller högre. 
 

Välj LÄS IN TESTTYPER från arbetsledarmenyn. 

Ladda testtyper från SD-kort 

Välj Läs in testtyper från SD-kort för att läsa in nya testtypfiler för Sofia. Sätt i SD-kortet med de 
testtypsfiler (blå) som ska installeras och välj sedan OK. Sofia kommer att läsa in de testtyper som 
finns på SD-kortet, om de inte redan finns i Sofia. 
 

Sofia kommer att visa de testtyper som just installerats. Om samma version av en testtypfil redan 
är installerad, kommer statusen ”gammal” att visas. Tryck på OK för att bekräfta installationen. 
 

Läs in testtyper från molnet 

Välj Läs in testtyper från molnet för att läsa in nya testtypfiler. Välj OK för att ansluta till molnet. 
Tryck på TILLBAKA, efter installationen, för att avsluta. Sofia läser in de nya testtypfiler som ska 
installeras från molnet, och visar de testtypfiler som just har installerats. 

 

OBS! Koppla inte ur eller stäng av strömmen till Sofia, när testtypfiler läses in från molnet. 
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Om testtypfilerna inte kunde läsas in från molnet, se avsnittet Uppdatera inställningar på sidan 41 
för detaljer om IP-adress och portnummer. 
 

Testa molnanslutningen 

 
Välj Testa molnanslutningen för att verifiera routeranslutningen. 
 
Ifall molnanslutning etableras, visas ”Analysatorn kan anslutas till molnet” på skärmen. Tryck 
sedan på OK; Sofia är nu ansluten till molnet. 
 
Ifall molnanslutning inte etableras, visas texten ”Analysatorn kan inte anslutas till molnet” på 
skärmen. Se avsnitten Installation av anslutning mellan Sofia och Virena-router och Ställ in 
nätverkskonfiguration, för att bekräfta alla inställningar och anslutningar. 
 
Kontakta Quidels tekniska service, om konfigurationen av router- eller nätverksanslutningar 
misslyckas. Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 
 

Hantera användare 

 
 

Lägg till användare 

Välj knappen Alternativ på skärmen Hantera användare för att visa snabbmenyn. Använd 
Upp/Ned-pilarna för att välja Lägg till användare. 
 
Använd det numeriska tangentbordet eller streckkodsläsaren för att ange ID-numret. Användar-ID 
måste vara numeriskt och bestå av minst 4 siffror. 
 
Använd sedan Upp/Ned-pilarna för att välja användartyp och Vänster/Höger-pilarna för att välja 
mellan operatör och arbetsledare. 

OBS! Alternativet Testa molnanslutningen behöver inte användas vid varje uppdatering eller 
installation. Den används för problemlösning i samband med att Sofia inte installerar 
uppdateringarna på ett korrekt sätt. 
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Tryck på knappen Spara och nästa när bägge fälten är ifyllda. 
 
Välj en bokstav i taget, med hjälp av Vänster/Höger/Upp/Ned-pilarna, och tryck på OK för att 
skapa namnet (Figur 12). 
 
Figur 12 

 

För att radera en bokstav, trycker man på knappen BACKSTEG, på knappsatsen. 
 
Välj Rensa allt och tryck på OK, för att ta bort hela inmatningen 
 
Välj Klar och tryck på OK, när namnet är klart. 
 
Om man i något skede trycker på TILLBAKA annulleras alla föregående ändringar och namnet 
återställs till sin tidigare inställning. 

Redigera användare 

Välj knappen Alternativ på skärmen Hantera användare för att visa snabbmenyn. Välj Redigera 
användare för att byta namn på en användare. 
 
Använd de numeriska tangenterna eller streckkodsläsaren för att ange ID-numret. 
 
Redigera användarnamnet med hjälp av Upp/Ned/Vänster/Höger-pilarna. Spara ändringarna 
genom att välja Klar och trycka på OK. 
 
Tryck på TILLBAKA för att återgå till användarhanteringsinställningarna. 
 
Tryck på AVBRYT för att återgå till Arbetsledarmenyn. 

Ta bort användare 

Markera det användar-ID som ska tas bort. Välj knappen Alternativ på skärmen Hantera användare för 
att visa snabbmenyn. Välj sedan Ta bort användare för att ta bort en användare från enheten. 
 
Tryck på TILLBAKA för att återgå till användarhanteringsinställningarna. 
 



Sida 29 av 58 
 

Tryck på AVBRYT för att återgå till Arbetsledarmenyn. 

 
Granska data 

 

Granska patientresultat 

Patientresultaten inkluderar protokoll över tidigare utförda patienttester. Man kan söka bland 
resultaten efter specifika resultat, och operatörerna kommer endast att ha åtkomst ifall 
arbetsledaren har aktiverat funktionen Åtkomst till patientdata. 
 
För att hitta specifika resultat, välj ALTERNATIV och sedan SÖK. 
 
Skärmen för sökning av patientresultat ger användaren möjlighet att söka eller filtrera baserat på: 

 Patient-ID 
 Användar-ID 
 Testtyp 
 Resultat 

 
Välj filtervillkor med hjälp av Vänster/Höger/Upp/Ned-pilarna. Välj SÖK för att filtrera resultaten. 
 
Ett reducerat antal resultat visas som Filtrerade patientresultat. 
 
Välj Alternativ och Alla resultat för att visa alla resultat. 
 
I alla listningar av patientresultat kan man visa detaljerade resultat genom att markera det 
resultat som ska studeras och välja ALTERNATIV och DETALJER. 
 
Denna visning är i grunden densamma som den ursprungliga resultatskärmen i samband med att 
testet utfördes och visades. 
 
Välj utskriftsknappen          för att skriva ut resultaten. Välj knappen TILLBAKA för att återgå till 
resultaten. Välj knappen TILLBAKA en gång till för att återgå till skärmen Granska data. 

Granska QC-resultat 

QC-resultaten inkluderar protokoll från tidigare utförda QC-tester (positiv och negativ kontroll). 
Man kan söka bland resultaten för att hitta specifika resultat. 
 

OBS! Maximalt antal användare är 400. 
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Knappen ALTERNATIV gör det möjligt för sökfunktionen att lokalisera detaljer från QC-resultat på 
samma sätt som resultat för patientprov. Välj TILLBAKA-knappen för att återgå till skärmen 
Granska data. 

Granska kalibreringsresultat 

Sofias kalibreringsresultat inkluderar protokoll från tidigare utförda kalibreringstest. 
 
En lista över de utförda kalibreringarna kommer att visas. 
 
Välj TILLBAKA-knappen för att återgå till skärmen Granska data. 

Visa status för parti 

Visa QC-status för parti 
QC-status för parti visar analysernas QC-kit/parti och deras utgångsdatum. Denna information 
registreras av Sofia vid kvalitetskontrollkörningar. 
 
En lista över de kit/partier som behandlats vid en QC-procedur visas jämte utgångsdatum. 
 
Välj TILLBAKA-knappen för att återgå till skärmen Visa status för parti. Välj TILLBAKA-knappen 
igen för att återgå till avdelningen för granskning av data. 
 
Kalibratorpartistatus 
När en analys förutsätter användning av en kalibrator, kommer en lista med kit/partier som 
behandlats vid en QC-procedur att visas jämte utgångsdatum. 
 
Välj TILLBAKA-knappen för att återgå till skärmen Granska data. 

Visa testtyper 

En förteckning visas, över installerade testtyper och versionsnummer som lästs in. 
 
Välj TILLBAKA-knappen för att återgå till skärmen Visa status för parti. Välj knappen TILLBAKA en 
gång till för att återgå till skärmen Granska data. 
 

Statistik för Sofia 

 



Sida 31 av 58 
 

Visa analysatorinfo 

Visa analysatorinfo visar den inbyggda programvarans version, Bootware-version, 
maskinvaruversion, antal skannar och Sofias serienummer. 
 
Välj TILLBAKA-knappen för att återgå till skärmen Statistik. 

Visa användarhistorik 

Visa användarhistorik låter arbetsledarna visa användar-ID, namn och information om användartyp. 
 
Använd Upp/Ned-pilarna för att markera den användare som man vill visa och välj DETALJER. 
 
Under DETALJER, kan arbetsledaren se de olika testtyperna och antalet positiva, negativa, 
kvantitativa eller ogiltiga resultat som utförts av den valda användaren. 
 
Välj knappen TILLBAKA för att återgå till skärmen för användarhistorik. Välj knappen TILLBAKA på 
nytt för att återgå till skärmen Statistik. 

Visa meddelandelogg 

Visa meddelandelogg visar meddelandekoden tillsammans med datum och klockslag. 
 
Välj TILLBAKA-knappen för att återgå till skärmen Statistik. 

 
 

Läs in/Spara 

 

Spara inställningar på SD-kort 

För att spara inställningarna från en Sofia och föra över dem till en annan, kan man klona 
inställningarna från den ena och kopiera över dem till den andra Sofia-analysatorn.  
 
Välj Spara inställningar på SD-kort från menyn Läs in/Spara. 
 
Sätt in ett blankformaterat SD-kort och välj OK för att spara inställningsdata för Sofia. När data har 
sparats, avlägsnar man SD-kortet och trycker på OK. 
 

OBS! Både användarhistorik och meddelandeloggen kan skrivas ut med hjälp av knappen Skriv ut. 
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När man klonar en Sofia, kommer alla inställningar, testtypfiler inkluderat, att överföras. 
Användarhistorik, partistatus, QC och testdata flyttas inte över. 

Läs in inställningar från SD-kort 

Välj Läs in inställningar från SD-kort från menyn Läs in/Spara. 
 
För att läsa in inställningarna från en Sofia-analysator till en annan, sätter man in SD-kortet från 
den första Sofia-analysatorn vars inställningar man önskar duplicera. Välj OK. 
 
När skärmen visar ett meddelande om att inläsningen av data har lyckats, avlägsnar man SD-kortet 
och väljer OK. 

Spara testprotokoll på SD-kort 

Testprotokoll kan exporteras till en skrivbordsdator för säkerhetskopiering eller analys. 
 
Om ett tomt SD-kort sätts in innan Sofia-analysatorn börjar användas, kommer tre ”csv”-filer att 
skapas, för patient, QC respektive kalibrering. Varje gång en patient-, QC- eller kalibreringskassett 
körs, kommer resultatet att läggas till i motsvarande fil på SD-kortet. 
 
Välj Spara testprotokoll på SD-kort från menyn Läs in/Spara. 
 
Sätt in ett blankformaterat SD-kort och välj OK för att spara Sofia-protokollet. 
 
Ta bort SD-kortet och välj OK, när det är klart. 

 
 

Uppdatering 

 

Läs in Sofias inbyggda programvara 

Ibland släpper Quidel uppdateringar av den inbyggda programvaran som förbättrar Sofias 
funktionalitet. Dessa uppdateringar kan installeras från ett SD-kort eller från molnet. För att kunna 
ladda ned den senaste inbyggda programvaran från molnet, måste Sofia vid tidpunkten ha 
inbyggd programvara version 2.0 eller högre. 

OBS! Officiella protokoll för alla testresultat visas och/eller skrivs ut. Sparade data (testresultat) 
finns tillgängliga enbart av bekvämlighetsskäl, och ska förvaltas av arbetsledaren. 
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Läs in inbyggd programvara från SD-kort 

Sätt in SD-kortet med den inbyggda programvara som ska installeras. 
 

Välj Läs in inbyggd programvara från SD-kort för att läsa in ny inbyggd programvara för Sofia. 
Sofia läser av versionen, hos den inbyggda programvaran som ska installeras från SD-kortet, och 
visar en bekräftelseskärm för inläsning av inbyggd programvara till analysatorn. 
 

Välj OK för att bekräfta installationen. 
 

Sofia kommer att slutföra en självinstallation för att sedan starta upp med den normala startskärmen. 

Läs in inbyggd programvara från molnet 

Välj Läs in inbyggd programvara från molnet för att läsa in ny inbyggd programvara för Sofia. 
Sofia läser av versionen, hos den inbyggda programvaran som ska installeras från molnet, och 
visar en bekräftelseskärm för inläsning av inbyggd programvara till analysatorn. 
 

Välj OK för att bekräfta installationen. 
 

Sofia kommer att slutföra en självinstallation för att sedan starta upp. 

 

Se avsnittet Uppdatera inställningar på sidan 41 för detaljer om IP-adressen och portnumret, om 
inte den inbyggda programvaran kunde läsas in från molnet. 

Testa molnanslutningen 

 
Välj Testa molnanslutningen för att verifiera routeranslutningen. 
 

Ifall molnanslutning etableras, visas ”Analysatorn kan anslutas till molnet” på skärmen. Tryck 
sedan på OK för att återgå till Huvudmenyn; Sofia är nu ansluten till molnet. 
 

Ifall molnanslutning inte etableras, visas texten ”Analysatorn kan inte anslutas till molnet” på 
skärmen. Tryck sedan på OK för att återgå till Huvudmenyn. Se avsnitten Installation av 
anslutning mellan Sofia och Virena-router och Ställ in nätverkskonfiguration, för att bekräfta alla 
inställningar och anslutningar. 
 

Kontakta Quidels tekniska service, om konfigurationen av router- eller nätverksanslutningar 
misslyckas. Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 

Läs in språkfil 

Sofia kan visa ett flertal språk. Enbart två språk kan lagras samtidigt. Språkfiler kan installeras från 
ett SD-kort eller från molnet. För att kunna ladda ned den senaste språkfilen från molnet, måste 
Sofia ha inbyggd programvara version 2.0 eller högre. 

OBS! Medan den inbyggda programvaran installeras ska man inte koppla ur eller stänga av 
Sofia. Uppdateringen av den inbyggda programvaran kan ta upp till 15 minuter. 

OBS! Alternativet Testa molnanslutningen behöver inte användas vid varje uppdatering eller 
installation. Den används för problemlösning i samband med att Sofia inte installerar 
uppdateringarna på ett korrekt sätt. 
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Läs in språkfil från SD-kort 

Välj Läs in språkfil från SD-kort för att läsa in en ny språkfil. 
 
Sätt i det rätta SD-kortet med språkfilen (gul etikett) och välj OK. Vänta medan språkfilen läses in och 
välj sedan OK för att bekräfta installationen. Ta ut SD-kortet när språket laddats korrekt och välj OK för 
att återgå till arbetsledarmenyn. Menyn kommer nu att vara på det nyss installerade språket. 

Läs in språkfil från molnet 

Välj Läs in språkfil från molnet för att läsa in en ny språkfil. 
 
Vänta medan språkfilen läses in och välj sedan OK för att bekräfta installationen. Välj OK för att 
återgå till arbetsledarmenyn sedan språket lästs in korrekt. Menyn kommer nu att vara på det 
nyss installerade språket. 

 
Om inte språkfilen inte kunde laddas från molnet, se avsnittet Uppdatera inställningar på sidan 41 
för detaljer om IP-adressen och portnumret. 

Testa molnanslutningen 

 
Välj Testa molnanslutningen för att verifiera routeranslutningen. 
 
Ifall molnanslutning etableras, visas ”Analysatorn kan anslutas till molnet” på skärmen. Tryck 
sedan på OK för att återgå till Huvudmenyn; Sofia är nu ansluten till molnet. 
 
Ifall molnanslutning inte etableras, visas texten ”Analysatorn kan inte anslutas till molnet” på 
skärmen. Tryck sedan på OK för att återgå till Huvudmenyn. Se avsnitten Installation av 
anslutning mellan Sofia och Virena-router och Ställ in nätverkskonfiguration, för att bekräfta alla 
inställningar och anslutningar. 
 
Kontakta Quidels tekniska service, om konfigurationen av router- eller nätverksanslutningar 
misslyckas. Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 
 

Kalibreringskontroll 

 
 
Kalibreringskontroll är en obligatorisk funktion som garanterar optimal prestanda genom att 
kontrollera Sofia-analysatorns inbyggda optik och funktioner. 

OBS! Koppla inte ur eller stäng av strömmen till Sofia, när språkfiler läses in från molnet. 

OBS! Alternativet Testa molnanslutningen behöver inte användas vid varje uppdatering eller 
installation. Den används för problemlösning i samband med att Sofia inte installerar 
uppdateringarna på ett korrekt sätt. 
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VIKTIGT: Kalibreringskontroll måste ha utförts inom 30 dagar före den tidpunkt då man ska utföra 
test på ett patientprov. 
 
Se den analysspecifika bipacksedeln för de intervaller som gäller för kalibreringskontroll. 

Utför kalibreringskontroll för Sofia 

Använd den särskilda kalibreringskassett som medföljer analysatorn för att utföra 
kalibreringskontrollen. 
 
Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia-analysatorn och stäng försiktigt lådan. Sofia 
kommer automatiskt att utföra kalibreringskontrollen. 
 
Kalibreringskassetten kommer att matas ut automatiskt när kalibreringen är slutförd. 
 
Välj OK få att återgå till huvudmenyn efter att kalibreringen slutförts. 
 

Försiktighet: Förvara kalibreringskassetten i det medföljande fodralet vid 
rumstemperatur (15–30 °C) mellan användningarna. Olämplig förvaring kan skada 
kalibreringskassetten, vilket kan leda till att kalibreringskontrollen av Sofia misslyckas. 

Kalibreringsresultat 

Sofia visar ”Kalibreringsresultat” vilket betyder att kalibreringskontrollen är slutförd. Resultatet 
kommer att vara antingen ”Godkänt” eller ”Misslyckat”. 
 
Kalibreringsresultaten lagras och kan återkallas med Sofias funktion Granska kalibreringsresultat 
från menyn Granska data (sidan 29). 

 
Kör QC 

 
 
Externa kvalitetskontroller (QC) kan utföras för att visa ett de analysspecifika reagenserna, 
kassetterna och analysprocedurerna fungerar korrekt. 
 
Se de specifika testernas analysspecifika bipacksedlar för stegvisa instruktioner i hur man utför de 
externa kontrollerna.  

OBS! Ifall kalibreringskontrollen inte kan slutföras framgångsrikt, ska det anmälas till 
arbetsledaren på plats eller till Quidels tekniska service för hjälp, på nummer +1 800 874 1517 
(inom USA). Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 

OBS! När man kör positiva och positiva kontroller med ett kvalitativt test, måste den positiva 
kontrollen utföras före den negativa kontrollen. 



Sida 36 av 58 
 

QC-resultat 

De visade resultaten lagras och kan återkallas med funktionen Granska QC-resultat i menyn 
Granska data. 
 
Välj OK för att slutföra QC-processen och återgå till huvudmenyn. 
 
Om QC-kontrollerna inte godkänns, upprepar man den externa kontrolltestningen eller kontaktar 
arbetsledaren eller Quidels tekniska service på +1 800 874 1517 (inom USA) för hjälp, innan några 
patientprover testas. Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 
 

Kör patientprover 

 
 

 
Välj KÖR TEST i Huvudmenyn för att komma tillbaka till skärmen Starta test. 
 
Innan du anger något användar-ID eller någon provinformation: 

 Välj önskat utvecklingsläge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (se beskrivning av GÅ IFRÅN- och LÄS 
NU-utvecklingslägena på sidan 13). 

 Det aktuella (eller standardinställda) utvecklingsläget visas högst upp på skärmen Starta 
test (Figur 13). Om standardläget är det önskade läget behöver inga ändringar göras. 
 

Figur 13 

 

 

 Om arbetsledaren har ställt in standardläget till Låst GÅ IFRÅN-läge, kommer användaren 
enbart att kunna utföra tester i GÅ IFRÅN-läget. 

VIKTIGT: Se analysspecifik bipacksedel för varje specifikt test för instruktioner om hur man 
förbereder testkassetter med patientprover. 
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 Beroende på analys, kan Sofia automatiskt köra testet i Tvingat GÅ IFRÅN-läge. I detta fall 
behöver inga ändringar göras i arbetsläget. 

 

Ändra utvecklingsläge 

 
 
Välj önskat utvecklingsläge med hjälp av Upp/Ned-pilarna. Välj sedan OK för att bekräfta. 
 
Sofia kommer därefter att återgå till skärmen Starta test som visar det nyligen valda utvecklingsläget. 

Ange användar-ID 

Användar-ID kan anges med hjälp av streckkoden, eller manuellt med hjälp av knappsatsen. 
 
Använd pilarna för att markera fältet Användar-ID på skärmen Starta test. Använd 
streckkodsläsaren (Figur 14) för att skanna streckkoden på en användares ID-kort, eller ange data 
manuellt med hjälp av Sofias numeriska knappsats. 

Ange patient-ID 

Patient-ID kan anges med hjälp av streckkoden, eller manuellt med hjälp av knappsatsen. 
 
Använd pilarna för att markera fältet Patient-ID på skärmen Starta test. Använd streckkodsläsaren för 
att skanna en streckkod för Patient-ID från en patientjournal eller annan källa, eller mata manuellt in 
data genom att välja inmatningsalternativet alfa α och använda Sofias numeriska knappsats. 
 
Figur 14 
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Ange eventuellt ordernr 

Använd pilarna för att markera fältet Ordernr på skärmen Starta test. Använd streckkodsläsaren 
för att skanna en streckkod för ett ordernummer från en provremiss eller annan källa, eller mata 
manuellt in data genom att välja inmatningsalternativet alfa α och använda Sofias numeriska 
knappsats. 
 

Testprocedur 

I utvecklingsläget GÅ IFRÅN, går man direkt vidare till nästa steg så fort patientprovet har 
bearbetats och placerats i testkassetten. Låt inte kassetten utvecklas utanför Sofia. 
 
I utvecklingsläget LÄS NU måste man komma ihåg först manuellt ta tid på testutvecklingen för 
patientprovets testkassett, utanför Sofia-analysatorn, i rumstemperatur, under den tidsperiod som 
krävs (enligt definitionen i den analysspecifika bipacksedeln) innan man går vidare till nästa steg. 

Tryck på STARTA TEST 

Sofia-analysatorns låda kommer automatiskt att öppnas. 
 
Sätt testkassetten i lådan och stäng den försiktigt (Figur 15). 
 
Figur 15 

 
 
När lådan stängs kommer Sofia att starta automatiskt och visa information om förloppet på skärmen. 

Resultat för patientprov 

När testet är utfört, visas resultaten både för patientprover och intern procedurkontroll på Sofia-
analysatorns skärm. 
 
Resultaten skrivs automatiskt ut på den inbyggda skrivaren ifall alternativet Automatisk utskrift 
valts som standardinställning. Resultaten kan även skrivas ut genom att man trycker på knappen 
SKRIV UT på Sofia. 
 
Se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer om hur man tolkar resultaten för specifika test. 
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Om procedurkontrollen visar ”Ogiltigt”, görs testet om med ett nytt patientprov och en ny kassett. 
Välj Starta nytt test, för att köra ännu ett patientprov. 
 

Nätverkskonfiguration 

 
 
Vid nätverkskonfiguration används Upp/Ned-pilarna för att välja det fält som ska ändras. 
 
För IP-adresser (internet protocol) använder man Vänster/Höger-pilarna för att välja ”manuellt” eller 
”DHCP.” Använd den numeriska knappsatsen för att ange adress och nummer för nätverksadress, 
nätmask, gateway och portnummer (Figur 16). Välj OK för att spara ändringarna och avsluta. 
 
Figur 16 

 

OBS! När resultaten har genererats för en enskild testkassett, kommer Sofia-analysatorn inte 
att acceptera denna kassett en andra gång. 
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Uppdatera inställningar 

 
 
För att kunna ladda ned testtypfiler, språkfiler eller inbyggd programvara via molnet måste Sofia 
ha konfigurerats med en specifik IP-adress och portnummer. 
 
Sofias IP-adress och portnummer (Figur 17) är konfigurerade för att vara kompatibla med Virena-
routern när routern är ansluten direkt till Sofia. Kontakta Quidels tekniska service, för övriga 
konfigurationer. 
 
Figur 17 
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Laboratory Information System (LIS) 
 

 

LIS-parametrar och inställningar 

Välj Ställ in LIS-parametrar och använd den numeriska knappsatsen för att ange LIS-adressen i 
formuläret. Använd Upp/Ned-pilarna för att välja portnummer och använd sedan den numeriska 
knappsatsen för att ange numret. 
 
För alternativen Skicka automatiskt och Köa resultat, använder man Vänster/Höger/Upp/Ned-pilarna 
för att välja alternativet Av eller På. Välj OK för att spara ändringarna och avsluta (Figur 18). 
 
Figur 18 
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Skicka resultat till LIS 

 
 
När Skicka resultat till LIS har valts, kommer följande alternativ att visas på skärmen: 

 Skicka osända resultat 

 Skicka senaste resultat 

 Skicka alla resultat 

 Skicka alla patientresultat 

 Skicka alla QC-resultat 

 Testa LIS-anslutning 
 
När man valt att skicka resultaten visas Skickar till LIS – var god vänta. 
 
Om data kunde skickas framgångsrikt, kommer skärmen att visa Dataöverföringen lyckades. 
 

Övervakningsläge 

 

OBS! Om den automatiska överföringsfunktionen för LIS eller SURV är PÅ, och resultaten inte 
kan överföras, kommer Sofia att försöka på nytt med 5 minuters uppehåll, ända tills kontakt 
med routern eller servern har etablerats. 
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Installation av anslutning mellan Sofia och Virena-router 

Se installationsanvisningarna för Sofias övervakningsläge som levereras i det separata Virena-
routerpaketet. 

Ställ in nätverkskonfiguration 

Se även avsnittet Nätverkskonfiguration (sidan 39). 
 
Rulla till Ställ in IP-adress och se till att Manuell är markerad, se Figur 19. Bläddra till 
Nätverksadress och ange IP-adressen 192.168.0.5. Kontrollera att alla Sofias konfigurationer, till 
exempel: Nätmask, gateway och portnummer överensstämmer med vad som visas i Figur 19. 
Ange rätt siffror, om det inte stämmer överens. Välj sedan OK. 
 
Figur 19 

 
 
Vänta 1 minut och gå sedan till Visa nätverksinställningar, under Statistik, och kontrollera att du 
har en giltig IP-adress. 
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Ställ in övervakningsläge  

 
Gå till Övervakningsinställningarna och använd sedan Vänster/Höger/Upp/Ned-pilarna för att, 
under Ställ in SURV-parametrar, välja följande: 
 

Ålder obligatoriskt: Ja 

Överför patient-ID:  Av 

Överför ordernr:  Av 

Skicka automatiskt:  På 

Köa resultat:  På 

 
När det är färdigt kommer skärmen att se ut som i Figur 20. 
 
Figur 20 

 

Tryck på OK för att gå till skärmen Ange postnummer (figur 21). 

Figur 21 

 
 

OBS! Om Sofia inte visar alternativet Övervakningsinställningar, krävs en uppgradering av den 
inbyggda programvaran till version 1.3.1 eller högre. 
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Tryck på OK för att återgå till skärmen Övervakningsinställningar. 

Verifiering av Virena-router 

 
 

Välj Testa SURV-anslutning i menyn Skicka resultat till SURV-mottagare för att verifiera 
routeranslutningen. 
 
Om anslutningen har upprättats visar skärmen ”Analysatorn kan anslutas till SURV”. 
 
Tryck sedan på OK för att återgå till Huvudmenyn; Sofia är nu redo att köras i Övervakningsläge. 
 
Om anslutning inte har upprättats visar skärmen ”Analysatorn kan inte anslutas till SURV”. 
 
Tryck sedan på OK för att återgå till Huvudmenyn. Se Installation av anslutning mellan Sofia och 
Virena-router och Ställ in nätverkskonfiguration, på sidan 43, för att bekräfta alla inställningar 
och anslutningar. 
 
Kontakta Quidels tekniska service, om konfigurationen av router eller nätverksanslutningar 
misslyckas. Se sidan 4 för ytterligare kontaktinformation. 
 

Utförande av tester i övervakningsläge 

Gå till Huvudmenyn och välj Kör test. 
 
Ange (användar-ID, patient-ID och ordernr) om det behövs, och tryck sedan på Starta test. 
 
Skärmen Patientdemografi (Figur 22). 
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Figur 22 

 

 
Ange ett numeriskt värde för ålder (välj lämpliga enheter för år, månader, eller veckor) med hjälp 
av högerpilen. 
 
Tryck på nedåtpilen för att välja patientstatus (välj slutenvårdspatient, öppenvårdspatient eller 
kompetens) med hjälp av högerpilen. Tryck sedan på Starta test. 

Skicka resultat till SURV-mottagaren 

När Skicka resultat till SURV-mottagaren har valts, kommer följande alternativ att visas på skärmen: 
 Skicka osända resultat 

 Skicka senaste resultat 

 Skicka alla resultat 

 Testa SURV-anslutningen 
 
När man väljer att skicka resultat kommer Skicka till SURV att visas. 
 
Om data kunde skickas framgångsrikt, kommer skärmen att visa Dataöverföring klar. 

 

Avstängning 

Stäng av enheten med hjälp av strömbrytaren på baksidan av enheten. Skärmen ”Avstängning av 
systemet” kommer att visas. Avstängningen är slutförd när skärmen slocknar. 
 

OBS! Studiekod A–B möjliggör ytterligare demografiska data som för tillfället inte finns 
definierade i Sofia, begränsat till två (2) numeriska tecken. 

OBS! Om den automatiska överföringsfunktionen för LIS eller SURV är PÅ, och resultaten inte 
kan överföras, kommer Sofia att försöka på nytt med 5 minuters uppehåll, ända tills kontakt 
med routern eller servern har etablerats. 
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Underhåll och rengöring 
Stäng av enheten med hjälp av strömbrytaren på baksidan av enheten. Skärmen ”Avstängning av 
systemet” kommer att visas. Avstängningen är slutförd när skärmen slocknar. 

Underhåll 

Batteridrift 

Batteriernas avsedda användning 
Batterierna erbjuder en alternativ kraftkälla om ström från väggkontakt inte är tillgänglig. Sofia 
byter inte automatiskt till batteridrift vid ett strömavbrott. Däremot byter Sofia till batteridrift ifall 
den externa strömförsörjningen kopplas ur baktill på analysatorn. 
 
Batteriinstallation 
Fyra (4) LR6-AA-batterier medföljer vid köp av Sofia. 
 
Vänd försiktigt analysatorn upp och ned innan du startar den. 
 
Ta bort batteriluckan och placera LR6-AA batterierna rätt vända mot motsvarande positiva eller 
negativa pol enligt schemat på Sofia. 
 
Sätt tillbaka batteriluckan och starta Sofia.  
 
Byte av batterier 
Se till att det inte finns någon kassett i Sofia-analysatorn. 
 
När Sofia stängts av ordentligt, vänds analysatorn försiktigt upp och ned och batteriluckan 
avlägsnas (Figur 23). 
 
Figur 23 

 

OBS! Sofia ska skickas till Quidel vid behov av underhåll. Användaren ska inte själv försöka 
utföra något underhåll, utöver att fylla på papper, byta batterier och rengöra de utvändiga 
ytorna samt kassettlådan. 
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Ta bort gamla batterier och ersätt dem med nya som är rätt vända mot motsvarande positiva eller 
negativa pol enligt schemat på Sofia-analysatorn. 
 
Sätt tillbaka batteriluckan och starta Sofia. 

 

Rengöring 

 För att minska risken för elektriska stötar: 
 

 Montera inte isär Sofia. Sofia innehåller inga komponenter som operatören själv kan 
underhålla och garantin kommer inte att gälla ifall enheten monteras isär. 

 Risk för elstötar: Stäng av och koppla ur Sofia före rengöring. 

 Sänk inte ned Sofia i vätska och spraya inte enheten. 
 
Stäng av och koppla ur Sofia före rengöring. Använd en mjuk trasa med 70 % alkohol eller 0,6 % 
blekmedelslösning för att rengöra utsidan på Sofia. Torka enbart av de utvändiga ytorna och 
kassettlådan. 

 
 
 

Ta bort lådan för rengöring 
Starta Sofia. 
 
Tryck på utmatningsknappen på Sofias knappsats.  
 
Dra försiktigt ut lådan tills det tar stopp. Lyft sedan upp Sofia på det sätt som visas (Figur 24). 
 
Som visas i Figur 24, finns en V-formad skåra på lådans undersida. Tryck försiktigt ned denna 
spärranordning med tummen medan du långsamt drar ut lådan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Batterierna fungerar enbart som alternativ kraftkälla med begränsad kapacitet. De utgör 
ingen reservströmkälla. Den externa strömförsörjningen måste kopplas bort från Sofia för att 
batterierna ska fungera. 

OBS! Använd INTE tvål eller andra medel förutom 70 % alkohol eller 0,6 % blekmedel. 

OBS! Använd inte våld ifall det tar emot. Tryck en aning hårdare på haken för att lösgöra den. 
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Figur 24 

 
 
Använd en mjuk trasa med 70 % alkohol eller 0,6 % blekmedelslösning för att rengöra endast 
kassettlådan. Rengör INTE insidan av Sofia. Doppa INTE lådan i rengöringslösning.  
 
Sätt tillbaka kassettlådan efter rengöringen genom att noggrant passa in lådans skenor i spåren på 
Sofia-analysatorn (Figur 25).  
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Figur 25 

           
 

 
Skjut försiktigt in lådan tills spärren låses fast. Om det tar emot, eller om lådan inte löper fritt bör 
man kontrollera att skenorna passats in korrekt i spåren. 
 
Gå till huvudmenyn och utför kalibrering. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Tekniska specifikationer 

Sofia 

Mått 24 cm djup x 16 cm bredd x 12 cm höjd 

Vikt 1,4 kg (3 pund) 

Apparatkontakt för 
strömförsörjning 

100–240 VAC, 47–63 Hz, inbyggd spänningsreglering  
(USA/Internationell) 0,9–0,34 A max. 

Ingång för Sofia 6 V likström 4,16 A max. 

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

Knappsats Numerisk 

Skärm 3,5 tums diagonal 

LAN-gränssnitt RJ45-anslutning 

Driftstemperatur 15–30 °C / 59–86 °F 

Driftsfuktighet 20 % till 85 % icke-kondenserande 

Temperatur vid frakt och 
förvaring 

–20 °C till +55 °C 

Fuktighet vid frakt och förvaring 20 % till 85 % icke-kondenserande 

Lagring av resultat från 
patientprover 

Högst 500 tester 

Lagring av QC-resultat Högst 200 resultat 

Lagring av resultat från 
kalibreringar 

Högst 200 resultat 

 

Streckkodsläsare 

Streckkodsläsaren från Opticon (Modell OPR-2001) levereras korrekt konfigurerad och är klar att 
användas efter att den anslutits till Sofia via PS2-porten. Ytterligare information kan erhållas på 
opticonUSA.com eller genom att kontakta Opticons tekniska service på +1 800 636 0090 x 2127. 
 
Kontakta Quidels tekniska service för hjälp på nummer +1 800 874 1517 (inom USA). Se sidan 4 för 
ytterligare kontaktinformation. 
 

http://www.opticonusa.com/
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Följande streckkoder har konfigurerats före leverans: 
 

 UPC-A  IEAN-8 

 UPC-E  CODE 39 REG 

 EAN – 13 (WITHOUT ISBN 
TRANSLATION 

 CODE 39 ITALIAN (ENCODED WITHOUT 
TRANSMIT ST/SP) 

 CODABAR (NOT ENCODED)  INDUSTRIAL 2 of 5 

 INTERLEAVED 2 of 5  S-CODE 

 IATA  MSI/PLESSEY (NOT ENCODED) 

 TELEPEN NUMERIC  UK/PLESSEY (ENCODED) 

 CODE 128  EAN-128 

 CODE 93  GS1 DATA AR OMNIDIRECTIONAL 

 GS1 DATABAR LIMITED  GS1 DATABAR EXPANDED 

 GS1 DATABAR TRUNCATED  
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Bilaga B Felsökning av systemet 
 

Symtom Orsak Åtgärd 

Felmeddelandet Slut på papper  Sofia känner av ett skrivarfel 
eller att skrivaren har slut på 
papper. 

Kontrollera skrivarpapperet och sätt 
i en ny rulle om detta skulle 
behövas. 

Fel på SD-kort Systemet känner av att  
SD-kortet saknas eller är 
felaktigt insatt. 

Kontrollera SD-kortläsaren baktill på 
enheten. Installera SD-kort om 
detta skulle behövas. 

SD-kortet är fullt Systemet känner av att SD-
kortet är fullt. 

Byt ut SD-kortet på baksidan av 
enheten. 

Streckkodsläsaren varken 
skannar eller matar in data – 
ström – strömförsörjning 

Streckkodsläsaren kan vara 
urkopplad. 

Kontrollera för att försäkra dig om 
att streckkodsläsaren är ansluten 
baktill på enheten. 

Streckkodsläsaren varken 
skannar eller matar in data – 
ström – streckkodsläsare 

Streckkodsläsaren kan vara 
felprogrammerad. 

Kontakta Quidels tekniska service 
på +1 800 874 1517 för 
omprogrammering av 
streckkodsläsaren eller för att få en 
ny streckkodsläsare. Se sidan 4 för 
ytterligare kontaktinformation. 

Kalibreringskontroll för Sofia 
misslyckades 

Kalibreringskassetten har 
förvarats utanför det 
medföljande ljusskyddande 
fodralet. 

Testa kalibreringskassetten. Om 
kalibreringskontrollen misslyckas 
eller är ogiltig, kontakta Quidels 
tekniska service på +1 800 874 1517 
för att få en ersättande 
kalibreringskassett. Se sidan 4 för 
ytterligare kontaktinformation. 

Fel vid blockerad låda Något på bänken är i vägen 
och hindrar lådan från att 
kunna öppnas. 

Ta bort det som blockerar och 
tryck på utmatningsknappen. 
Kontakta Quidels tekniska service 
på +1 800 874 1517, om felet 
kvarstår. Se sidan 4 för ytterligare 
kontaktinformation. 
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Felmeddelanden 

OBS! Tabellen nedan innehåller de felkoder som kan visas när man använder Sofia. Om det inte går att 
lösa problemet efter en felsökning, noterar man de sex sista siffrorna i felkoden och kontaktar Quidels 
tekniska service. De sex siffrorna kommer att hjälpa teknisk service att diagnostisera problemet. 
 

Fel Beskrivning Åtgärd Kod 

Fel vid kalibrering av Sofia Kalibreringen av Sofia 
misslyckades. 

Kontakta teknisk service. ###.###.061.032 

Fel vid streckkodsläsning Streckkodsläsningen är 
ogiltig eller så kan 
streckkodsläsaren vara 
felprogrammerad eller 
defekt. 

Kontrollera att 
streckkoden är fullständig 
och inte skadad, och 
försök sedan på nytt. 
Kontakta teknisk service 
om felet kvarstår. 

###.###.061.010 

Kalibreringen är försenad Instrumentet är låst. Kalibrera Sofia. ###.###.061.060 

Kassettfel Kassettens streckkod är 
ogiltig, ofullständig eller 
oläslig. 

Testa på nytt med en 
kassett med giltig 
streckkod.  

###.###.061.042 

Fel vid återanvändning av 
kassett 

Sofia har upptäckt att 
denna kassett redan har 
varit i användning. 

Använd en kassett som 
inte redan har körts.  

###.###.061.002 

Fel vid dataexport Data kunde inte 
exporteras.  

Bekräfta att rätt SD-kort 
användes och att det var 
korrekt insatt. 

###.###.061.036 

Fel vid dataimport Data kunde inte 
importeras. 

Bekräfta att rätt SD-kort 
användes och att det var 
korrekt insatt. 

###.###.061.033 

Fel enhetstyp    Enhetstypen är felaktig.  Pröva igen med en kassett 
av rätt enhetstyp. 

###.###.061.044 

Lådan är blockerad Ta bort det som 
blockerar låda och tryck 
på utmatningsknappen 
på nytt. 

Ring teknisk service om 
felet uppträder 
upprepade gånger. 

###.###.060.006 

Fel pga duplicerat 
användar-ID 

Detta användar-ID finns 
redan. 

Välj ett annat  
användar-ID. 

###.###.061.040 

Utgången kassett Kassetten har passerat 
utgångsdatum.  

Pröva igen med en kassett 
som inte har passerat 
utgångsdatum.  

###.###.061.043 

Utgånget QC-kort  QC-kortet har passerat 
utgångsdatum.  

Pröva igen med ett QC-
kort som inte har passerat 
utgångsdatum.  

###.###.061.046 

Fel vid uppgradering av 
inbyggd programvara 

SD-kort kan inte hittas 
eller har fel format.  

Bekräfta att rätt SD-kort 
användes och att det var 
korrekt insatt. 

 ###.###.061.068 

ID-varning  Angivet ID är ogiltigt. Ange ett giltigt användar-
ID för att fortsätta. 

###.###.061.006  
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Fel Beskrivning Åtgärd Kod 

Ogiltigt användarnamn    Användarnamnet 
innehåller ogiltiga 
tecken.  

Ange enbart siffror och 
bokstäver.  

###.###.061.041 

Fel vid import av språkfil  Språkfilen kunde inte 
läsas in.  

Bekräfta att rätt SD-kort 
användes och att det var 
korrekt insatt. 

###.###.061.034 

Fel vid inläsning av testtyp Inläsningen av testtyp 
misslyckades.  

Bekräfta att rätt SD-kort 
användes och att det var 
korrekt insatt. 

###.###.061.039 

Fel vid export av loggfil.  Loggfilen kunde inte 
exporteras.  

Bekräfta att rätt SD-kort 
användes och att det var 
korrekt insatt. 

###.###.061.035 

Varning vid låg batterinivå  Batterinivån är låg. Anslut Sofia till elnätet 
eller byt ut batterierna 
innan du kör fler test.  

###.###.061.051 

Fel vid saknat användar-ID  Användar-ID saknas. 
Användar-ID är 
obligatoriskt för att 
lägga till eller ta bort en 
användare.  

Ange ett giltigt användar-
ID för att fortsätta.  

###.###.061.013 

Filfel på SD-kort  SD-kortet har fel format 
eller så kan filen inte 
hittas.  

Ta ut SD-kortet och sätt i 
ett godkänt SD-kort från 
Quidel.  

###.###.061.003 

SD-kortet saknas eller är 
fullt 

Sätt i ett SD-kort med 
tillräckligt mycket ledigt 
utrymme.  

Kontrollera  
SD-kortläsaren baktill på 
enheten. Installera  
SD-kort om detta  
skulle behövas.  

###.###.061.007 

Läsfel på SD-kort  Kunde inte läsa från  
SD-kortet.  

Ta ut SD-kortet och sätt i 
ett godkänt SD-kort från 
Quidel.  

###.###.061.005 

Skrivfel på SD-kort  Kunde inte skriva på  
SD-kortet.  

Ta bort SD-kortet och se 
till att kortets ”skrivskydd” 
inte är aktiverat. När du 
har sett till att SD-kortet 
inte är låst, sätter du in 
kortet och trycker på OK. 

###.###.073.054 

Självtestet misslyckades Självtestet vid uppstart 
misslyckades. 

Avbryt användningen och 
kontakta teknisk service.  

###.###.044.001 

Felaktigt Arbetsledar-ID   Arbetsledar-ID ska bestå 
av 4–12 tecken. 

Kontrollera Arbetsledar-ID 
och ange på nytt.  

###.###.061.012 

Temperaturvarning  Temperaturen ligger 
utanför intervallet.  

Det tillåtna 
temperaturintervallet är 
15–30 °C / 59–86 °F. 

###.###.061.018 

Okänt testtypfel Den erfordrade 
testtypen är inte 
installerad.  

Se sidan 26 för 
instruktioner om hur man 
installerar testtypfiler.  

###.###.061.031 
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Fel Beskrivning Åtgärd Kod 

Användartypen kan inte 
ändras. 

Detta är den senaste 
arbetsledaren. Dess typ 
kan inte ändras. 

Skapa en ersättare för 
arbetsledaren eller ställ in 
en ny förvald arbetsledare 
innan du byter 
användarstatus till 
operatör.  

###.###.061.054 

Felaktigt värde uppmätt.  Ströljus eller felaktig 
kalibrering. 

Starta om Sofia-enheten 
och kontakta teknisk 
service om problemet 
kvarstår. 

###.###.071.021 

 
 

20221 – Sofia  
Programvaruversion 2.0 eller högre 
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Strömförsörjning, 50 
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Ta bort användare, 28 
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Testkassett, 12, 38 
Testtypfiler, 40 
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Vikt, 50 
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